Службени гласник
Града Бијељина
Година XLIX

12. јул 2013. године

БРОЈ 16 / 2013

На основу члана 26. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 55/10), члана 30. став 1. алинеја 7. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 38. ст. 2. тачка е. Статута Града
Бијељина (Службени гласник Града Бијељина, број: 8/13) и
Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог
плана “Филип Вишњић” („Службени гласник Општине
Бијељина“, број: 10/11), Скупштина Града Бијељина на својој
10. сједници одржаној дана 10. јула 2013. године, донијела је

7. План просторне организације – измјена Р 1 : 1000
8. План саобраћаја – измјена Р 1 : 1000
9. План парцелације - измјена Р 1 : 1000
10. План регулационих и грађевинских линија –
измјена Р 1 : 1000
11. План хидротехничке инфраструктуре – измјена
Р 1 : 1000
12. План електроенергетске инфраструктуре Р 1 : 1000
13. План уређења површина и заштите животне
средине

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 3.
Приједлог Измјена дијела Регулационог плана
„Филип Вишњић“ је урађен од стране ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града“ Бијељина у фебруару 2013. године.

Члан 1.
Усваја се Измјена дијела Регулационог плана
„Филип Вишњић“.
Члан 2.
Измјена дијела Регулационог плана
Вишњић“ садржи текстуални и графички дио:
ТЕКСТУАЛНИ
ПОГЛАВЉА:

ДИО

ПЛАНА

Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се општински
орган Административне службе Града Бијељина надлежан
за послове просторног уређења.

„Филип

САДРЖИ

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

А. УВОДНИ ДИО
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Ц. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊА
И
КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА,
Д. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Е. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ КАРТЕ:
1. Копија катастарског плана Р 1: 1000
2. Извод из Ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине – План намјене површина Р 1 : 5000
3. Извод из Регулационог плана „Филип Вишњић“
у Бијељини (Сл. гл. 29/08) – План просторне организације
Р 1 : 1000
4. Карта карактеристика и бонитета објеката у
обухвату измјене плана Р 1 : 2000
5. Инжењерско-геолошка карта Р 1 : 2000
6. Локације измјене плана на копији катастарског
плана Р 1 : 1000

Број: 01-022-/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 26. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 55/10), члана 30. став 1. алинеја 7. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 38. став 2. тачка е). Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13) и Одлуке о приступању изради измјене дијела
Регулационог плана “Гвоздевићи” („Службени гласник
Општине Бијељина“, број: 10/11), Скупштина Града
Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула 2013.
године, донијела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Усваја се Измјена дијела Регулационог плана
“Гвоздевићи”.
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Службени гласник Града Бијељина

Члан 2.
Измјена
дијела
Регулационог
“Гвоздевићи”садржи текстуални и графички дио:
ТЕКСТУАЛНИ
ПОГЛАВЉА:

ДИО

ПЛАНА

плана

САДРЖИ

А. УВОДНИ ДИО
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Ц. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊА
И
КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА,
Д. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Е. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА

12. јул 2013.

На основу члана 27. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу “Службени гласник Републике Српске“,
број: 55/10), члана 30. став 1. алинеја 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 38. став 2. тачка е. Статута
Града Бијељине („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13) и Одлуке о приступању изради Урбанистичког
пројекта “Спортско-рекреативни центар-фудбалски терени
са пратећим садржајима” на локацији МЗ “Вељко Лукић”
у Бијељини („Службени гласник општине Бијељина“, број:
6/12), Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници
одржаној дана 10. јула 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
„СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР-ФУДБАЛСКИ
ТЕРЕНИ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА” НА
ЛОКАЦИЈИ МЗ “ВЕЉКО ЛУКИЋ” У БИЈЕЉИНИ

ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ КАРТЕ:
1. Копија катастарског плана Р 1: 1000
2. Извод из Ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине – План намјене површина Р 1 : 5000
3. Извод из Регулационог плана „Гвоздевиоћи“ у
Бијељини (Сл. гл. 29/08) – План просторне организације
Р 1 : 1000
4. Карта карактеристика и бонитета објеката у
обухвату измјене плана Р 1 : 2000
5. Инжењерско-геолошка карта Р 1 : 2000
6. Локације измјене плана на копији катастарског
плана Р 1 : 1000
7. План просторне организације – измјена Р 1 : 1000
8. План саобраћаја – измјена Р 1 : 1000
9. План парцелације - измјена Р 1 : 1000
10. План регулационих и грађевинских линија –
измјена Р 1 : 1000
11. План хидротехничке инфраструктуре – измјена
Р 1 : 1000
12. План електроенергетске инфраструктуре Р 1 : 1000
13. План уређења површина и заштите животне
средине
Члан 3.
Приједлог Измјена дијела Регулационог плана
“Гвоздевићи” је урађен од стране ЈП „Дирекција за изградњу
и развој града“ Д.О.О. Бијељина у фебруару 2013. године.
Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење
за просторно уређење Административне службе Града
Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-83/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

Члан 1.
Усваја се урбанистички пројекат „Спортскорекреативни центар-фудбалски терени са пратећим
садржајима” на локацији МЗ “Вељко Лукић у Бијељини.
Урбанистички пројекат обухвата подручје планирања у
укупној површини од 19,70 ха (деветнаест запета седамдесет
хектара).
Члан 2.
Урбанистички пројекат садржи:
- текстуални дио приједлога Урбанистичког пројекта
комплетан
графички
дио
приједлога
Урбанистичког пројекта који садржи:
- копију катастарског плана Р=1:1000,
- извод из Ревизије и измјене урбанистичког плана
Града Бијељина -план намјене површина Р=1:2000,
- план просторне организације Р=1:1000,
- план саобраћаја Р=1:1000,
- план парцелације Р=1:1000,
- план регулације, нивелације и решења партера
Р=1:1000,
- идејно рjешење објеката у обухвату Урбанистичког
пројекта Р=1:100,
- синхрон план инфраструктуре Р=1:1000,
- тродимензионални приказ комплекса.
Члан 3.
Приједлог плана је урађен у ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града” Бијељина у мјесецу јуну 2013.
године.
Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се општински
орган Административне службе Града Бијељина надлежан
за послове просторног уређења.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-84/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

12. јул 2013.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 30. а у вези са чланом 107. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2.
тачка аб) а у вези са чланом 103. Статута Града Бијељина.
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови за оснивање
мјeсних заједница, послови, учешће грађана у вршењу
послова мјeсне заједнице, начин и поступак избора савјета
мјесних заједница, финансирање и средства за рад мјесних
заједница, обављање административних и стручних
послова за потребе мјесних заједница, подјела подручја
Града на мјесне заједнице односно образовање и утврђивање
подручја и називи мјесних заједница као и друга питања од
значаја за рад мјесних заједница на подручју Града Бијељина.
Члан 2.
(1) Мјесна заједница је територијална јединица
на подручју Града Бијељина (у даљем тексту: Град) у којој
грађани утврђују и остварују непосредне и заједничке
потребе и интересе, обављају послове утврђене законом,
Статутом Града Бијељина (у даљем тексту: Статут Града),
овом Одлуком и другим актима Скупштине Града и облик је
непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.
(2) Мјесна заједница нема статус правног лица.
II - ОСНИВАЊЕ, ПОСЛОВИ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 3.
(1) Мјесна заједница се оснива одлуком Скупштине
Града, за подручје на којем постоји интерес становника,
које представља територијалну и функционалну цјелину,
засновану на просторним, историјским, привредним
и културним разлозима, на којем постоји међусобна
повезаност грађана и могућност остваривања њихових
заједничких интереса и потреба.
(2) Мјесна заједница се може основати за подручје
једног или више насељених мјеста или за дио подручја
насељеног мјеста, под условима и става 1. овог члана.
Члан 4.
(1) Интерес становника за оснивање мјесне
заједнице, промјену њеног подручја или назива утврђује се
на збору грађана.
(2) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице,
промјену њеног подручја и назива може покренути најмање
5 % бирача са подручја за које се предлаже оснивање мјесне
заједнице, промјена њеног подручја или назива, у складу са
Статутом Града и актима Скупштине Града.
(3) У случају покретања иницијативе за промјену
подручја мјесне заједнице у оквиру истог насељеног мјеста,
укидања мјесне заједнице и припајања подручју друге
мјесне заједнице, о иницијативи расправља збор грађана са
подручја за које се предлаже промјена.
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(4) У случају из става 3. овог члана, збор грађана
сазивају заинтересовани савјети мјесних заједница, у складу
са Статутом Града и актима Скупштине Града.
Члан 5.
(1) Приједлог за оснивање мјесне заједнице, промјену
њеног подручја или назива могу дати Градоначелник, сваки
одборник и грађани у форми грађанске иницијативе, у
складу са законом, Статутом Града и актима Скупштине
Града.
(2) У случају из става 1. овог члана, о нацрту акта
спороводи се јавна расправа у складу са Статутом Града и
актима Скупштине Града.
Члан 6.
(1) У мјесној заједници грађани задовољавају
заједничке интересе и потребе у областима: уређење
насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене
и социјалне заштите, цивилне заштите, заштите животне
средине, образовања, васпитања, културе, спорта, физичке
културе као и у другим областима које грађани сами утврде,
у складу са Статутом Града и актима Скупштине Града.
(2) Грађани путем савјета мјесне заједнице (у даљем
тексту: Савјет) учествују у поступку утврђивања приједлога
планова изградње објеката комуналне инфраструктуре на
подручју мјесне заједнице.
(3) Скупштина Града може посебном одлуком
повјерити мјесној заједници обављање послова из
надлежности Града, у складу са законом и Статутом Града.
Члан 7.
(1) Грађани на збору грађана расправљају и дају
приједлоге о питањима из надлежности органа Града која
су од непосредног значаја и заједничког интереса за грађане
одређеног подручја Града, односно подручја за које је збор
грађана сазван, иницирају и предлажу начине рјешавања
одређених питања и доношење аката из дјелокруга
Скупштине Града и одлучују о одређеним питањима, у
складу са законом, Статутом Града и актима Скупштине
Града.
(2) Збор грађана сазива се за насељено мјесто, мјесну
заједницу или њен дио (улица, кварт, насеље, заселак), у
складу са одлуком Скупштине Града.
(3) Ако посебном одлуком није другачије уређено,
за пуноважно расправљање и одлучивање на збору грађана
у мјесној заједници, потребно је да присуствује најмање
број грађана предвиђен за избор савјета мјесне заједнице, у
складу са Статутом Града.
Члан 8.
(1) Мјесну заједницу представља предсједник
савјета мјесне заједнице.
(2) Ради овјере аката мјесне заједнице, аката савјета
мјесне заједнице, записника и аката са збора грађана
мјесне заједнице, текуће коресподенције и других аката
мјесне заједнице или аката у којима је представљена мјесна
заједница, мјесна заједница има печат округлог облика,
пречника 25 мм у коме је исписан текст: Град Бијељина,
текст назива мјесне заједнице, и сједиште мјесне заједнице.
(3) Административна служба Града Бијељина (у
даљем тексту: Административна служба) обезбеђује израду
и успоставља евиденцију о печатима и лицима одговорним
за употребу печата мјесне заједнице.
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Члан 9.
(1) Административне и стручне послове за потребе
мјесних заједница, упис и вођење регистра мјесних заједница
обавља Административна служба Града.
(2) Начин вођења регистра мјесних заједница,
успостављање евиденције о печатима и лицима одговорним
за употребу печата мјесне заједнице, општим актом уређује
Градоначелник, у складу са Статутом Града и овом Одлуком.
III - САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 10.
(1) Орган мјесне заједнице је Савјет који има
најмање 5, а највише 11 чланова.
(2) Савјет има предсједника којег бирају чланови
Савјета, натполовичном већином гласова од укупног броја
чланова.
(3) Мандат Савјета траје четири године.
(4) Предсједник и чланови Савјета могу за свој рад
примати накнаду, у складу са посебном одлуком Скупштине
Града.
Члан 11.
Предсједник Савјета представља Савјет, сазива
и предсједава сједницама Савјета, потписује и стара се о
извршењу аката Савјета и обавља друге послове у складу са
законом, Статутом Града, овом Одлуком и актима Савјета.
Члан 12.
Број чланова Савјета за сваку мјесну заједницу
утврђује Скупштина Града посебном одлуком, у складу са
Статутом Града.
Члан 13.
(1) Савјет обавља сљедеће послове:
а) Стара се о извршењу одлука које грађани донесу
на збору грађана,
б) Предлаже план развоја мјесне заједнице, у складу
са планом развоја Града,
в) Доноси програм
мјера и активности за
реализацију планова и програма развоја мјесне заједнице,
г) Сарађује и учествује у активностима других
субјеката који дјелују на подручју мјесне заједнице,
д) Управља средствима којима располаже мјесна
заједница и утврђује приоритете коришћења средстава
добијених по основу донација и поклона,
ђ) Покреће иницијативе за изградњу и одржавање
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре и
начина обезбеђења средстава, унапређење заштите животне
средине, уређивање насеља, побољшање услова, за развој
туризма, спорта и рекреације и у
другим областима од заједничког интереса мјесног
становништва,
е) Утврђује листу приоритета за изградњу
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, на
основу одлука збора грађана,
ж) Одучује о коришћењу објеката који су
додијељени на коришћење мјесној заједници, у складу са
одлукама Скупштине Града,
з) Подноси збору грађана извјештај о свом раду и
раду мјесне заједнице,
и) Друге послове утврђене законом, Статутом Града
и овом Одлуком.
(2) На захтјев надлежних органа, грађана или
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правних лица, Савјет може издавати акте о потврди
чињеница у мјесној заједници о којима се не води службена
евиденција, ако су те чињенице познате Савјету, а потврда
тих чињеница је потребна ради остваривања права или
обавеза грађана и правних лица.
Члан 14.
(1) Изборе за савјете мјесних заједница расписује
Скупштина Града, у складу са изборним прописима и
Статутом Града.
(2) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки списак,
на зборовима грађана, који имају пребивалиште на подручју
мјесне заједнице, непосредно, тајним гласањем и у складу
са изборним прописима, Статутом Града и одлукама
Скупштине Града.
(3) За чланове савјета изабрани су кандидати који
су добили највећи број гласова бирача који су гласали на
збору грађана, ако изборним прописима није другачије
предвиђено.
Члан 15.
(1) Новоизабрани савјет ће се конституисати у
року који одреди орган надлежан за провођење избора, у
складу са изборним прописима.
(2) Прву конститутивну сједницу новоизабраног
савјета сазива предсједник предходног сазива савјета
или, ако он не сазове у предвиђеном року, конститутивну
сједницу новоизабраног савјета ће сазвати новоизабрани
члан савјета који је освојио највећи број гласова.
(3) Савјет се конституише избором предсједника
савјета, натполовичном већином гласова од укупног броја
чланова.
Члан 16.
(1) Мандат предсједника, односно члана Савјета
престаје у случајевима и по поступку утврђеним изборним
прописима, Статутом Града и овом Одлуком.
(2) Престанак мандата предсједника односнo члана
Савјета утврђује надлежни градски изборни орган, на
основу акта којим је утврђен разлог престанака мандата, ако
изборним прописима није другачије предвиђено.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, ако је
предсједнику Савјета престао мандат предсједника на
лични захтјев при чему остаје члан Савјета, избор новог
предсједника Савјета извршиће Савјет, у складу са изборним
прописима, Статутом Града и овом Одлуком.
Члан 17.
(1) Ако предсједнику или члану Савјета престане
мандат прије истека времена на које је изабран, члан Савјета
постаје сљедећи кандидат са листе кандидата који је добио
највећи број гласова приликом избора чланова Савјета, ако
изборним прописима није другачије предвиђено.
(2) Ако је опозван Савјет, Скупштина Града
расписује превремене изборе за Савјет, ако изборним
прописима није другачије предвиђено.
IV - СРЕДСТВА ЗА РАД МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 18.
(1) Средства за финансирање рада мјесних
заједница обезбјеђују се у буџету Града.
(2) Поред средстава става 1. овог члана, средства за
финансирање мјесне заједнице могу бити:
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а) средства грађана која се обезбјеђују
самодоприносом, у складу са законом,
б)
додијељена
средства
заинтересованих
привредних друштава и других организација и институција,
в) донација грађана, удружења и међународних
организација и
г) други законити извори.
(3) Савјет предлаже начине коришћења
финансијских средстава из става 2. овог члана.
(4) Евиденције финанијских средстава које користи
мјесна заједница обезбјеђује Администартивна служба
Града, у складу са законом и другим прописима.
Члан 19.
Скупштина Града може посебном одлуком
повјерити мјесној заједници коришћење одређене имовине
Града која је потребна за задовољавање заједничких потреба
мјесног становништва и уредити услове и начин коришћења
те имовине, у складу са законом.
V - САРАДЊА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И
НАДЗОР НАД РАДОМ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 20.
(1) Мјесне заједнице сарађују са органима Града у
питањима од заједничког интереса за мјесно становништво
и становништво Града, у складу са законом, Статутом Града и
актима органа Града.
(2) У смислу става 1. овог члана, органи Града,
нарочито, координирају активности са мјесним заједницама у
циљу реализације планова и програма развоја Града и мјесних
заједница, разматрају приједлоге и иницијативе из мјесних
заједница, информишу грађане о својим активностима,
консултују грађане о приоритетима развоја подручја мјесне
заједнице и пружају стручну, административну и другу помоћ
у раду мјесних заједница.
(3) На захтјев органа Града, мјесне заједнице су дужне
достављати податке и информације о свом раду.
Члан 21.
Мјесне заједнице међусобно сарађују у питањима од
заједничког интереса, ради усклађивања потреба и интереса
мјесног становништва, реализације заједничких односно
повезаних пројеката изградње комуналних, инфрастрктурних
и других објеката и у другим питањима од заједничког
интереса.
Члан 22.
(1) Надзор над радом мјесних заједница врши
Скупштина Града.
(2) У вршењу надзора из става 1. овог члана,
Скупштина Града разматра извјештаје и информације о раду
мјесних заједница, даје оцјене о достигнутом нивоу развоја,
указује на начине рјешавања одређених питања која се
појављују у раду мјесних заједница и предузима друге мјере у
складу са законом, Статутом Града и овом Одлуком.
VI - ПОДЈЕЛА ПОДРУЧЈА ГРАДА НА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 23.
(1) Подручје Града дијели се на мјесне заједнице, у
складу са овом Одлуком.
(2) Мјесне заједнице имају свој назив и подручје
утврђено овом Одлуком.
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Члан 24.
У складу са исказаним интересима грађана, на
подручју Града образују се сљедеће мјесне заједнице:
1. Мјесна заједница “Центар” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа
улица Вука Караџића и Николе Тесле иде лијевом страном
улице Николе Тесле обухватајући обје стране улице Жртава
фашистичког терора улази у улицу Кнеза Милоша, чијом
десном страном иде ка аутобуској станици одакле улази
у Карађорђеву улицу обухватајући њену лијеву страну,
а према Тргу Краља Петра I Карађорђевића обје стране
те улице и улази у улицу Војводе Степе. Обухаватајући
обје њене стране излази на улицу Меше Селемовића, а из
те улице враћа се ка центру града обухватајући улице 2.
Априла и Краља Милутина, затим иде Мајевичком улицом
обухватајући обје њене стране до раскршћа са улицом
Арсенија Чарнојевића одакле обухвата само десну страну
Мајевичке улице, а затим улази у улицу Кнегиње Милице
и иде њеном десном страном па излази на Трг Краља Петра
I Карађорђевића који такође обухвата. Затим иде улицом
Вука Караџића до раскршћа са улицом Николе Тесле гдје
је почео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и
улице Атинска, Браће Гаврић, Његошева, Патријарха Павла
и Трг Генерала Драже Михаиловића које су унутар описаног
подручја.
2. Мјесна заједница “Стари Град” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: десну страну
улице Незнаних Јунака, почевши од моста на каналу
Дашница у близини Дистрибутивног центра и иде до улице
Гаврила Принципа, чијом десном страном иде до Трга
Краља Петра I Карађорђевића, затим наведеним тргом до
улице Кнегиње Милице и иде њеном лијевом страном па
излази на Мајевичку улицу и идући њеном лијевом страном
улази у улицу Арсенија Чарнојевића. Обухвата обје стране
наведене улице и излази на улицу Димитрија Туцовића,
па лијевом страном улице Димитрија Туцовића излази на
улицу Живојина Мишића и иде њеном лијевом страном
ка Жељезничкој станици односно до моста на каналу
Дашница на Жељезникој станици. Одатле граница иде
узводно каналом све до моста на каналу Дашница одакле
је почео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и
улице Мајора Драгутина Гавриловића, Јеврејска, Милоша
Обилића, Пребиловачка, Професора Бакајлића, Сарајевска,
Солунска, Студеничка, Светог Саве, Светозара Марковића,
Толстојева, Змај Јовина које су унутар описаног подручја.
3. Мјесна заједница “Дашница” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од моста на каналу
„Дашница“ до Жељезничке станице и иде низводно каналом
обухватајући дио улице Петра Кочића све до границе к.о.
Бијељина, Велика Обарска и Батковић (Мала Обарска), а
затим наставља границом наведених к.о. одакле се спушта
ка улици Семберских Ратара чијом лијевом страном иде
ка Пољопривредној школи, обухватајући школске објекте.
Улази у улицу Шабачких ђака обухватајући обје стране
наведене улице и излази на мост на каналу Дашница код
Жељезничке станице гдје је и почео опис границе ове мјесне
заједнице, а обухвата и улице Јанка Веселиновића, Раје
Баничића, Стевана Синђелића, Таковска, Васка Попе, Зеке
Буљубаше које су унутар описаног подручја.
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4. Мјесна заједница “Дашница I” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: иза моста на
каналу Дашница на углу улица Незнаних јунака и Душана
Баранина, па иде улицом Душана Баранина обухватајући
њене обје стране, улази у улицу Стјепан Митров Љубише
и обухвата обје њене стране, па даље низводно каналом све
до границе к.о. Бијељина и к.о. Велика Обарска и Бијељина
Село, обухватајући све објекте у улицама Петра Кочића,
Симе Матавуља, Петра Лубарде и Фрушкогорској. Затим
се граница спушта ка западу и излази на Сремску улицу
између предузећа „Столар“ и улицу Иве Андрића. Одатле
иде улицом Незнаних Јунака и њеном десном страном
долази до раскршћа са улицом Душана Баранина гдје се и
завршава опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и
улице 1. Маја, 18. Новембра, Бориса Пастернака, Бранка
Радичевића, Цара Уроша, Професора Николе Мачкића,
Сремска, Стевана Крњића, Гетеова које су унутар описаног
подручја.
5. Мјесна заједница “Вељко Лукић” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: обје стране
улице Иве Андрића одакле иде у правцу сјеверозапада до
границе к.о. Бијељина и к.о. Бијељина Село, а затим се
том границом спушта ка југозападу до улице Светозара
Ћоровића чијом десном страном излази на улицу
Незнаних јунака па идући њеном лијевом страном долази
до улице Иве Андрића одакле је и почео опис границе ове
мјесне заједнице, а обухвата и улице Бањалучка, Церска,
Ђакона Авакума, Данка Кабиља Букија, Душана Радовића,
Јасеновачких Мученика, Јосифа Панчића, Косовке Девојке,
Лазе Костића, Мачванска, Мајора Милана Тепића, Проте
Матеје, Стефана Дечанског, Василија Острошког, Владике
Николаја које су унутар описаног подручја.
6. Мјесна заједница “15. Мајевичка” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: лијеву
страну улице Светозара Ћоровића одакле излази на улицу
Незнаних Јунака и иде њеном лијевом страном ка каналу
Дашница, па улази у улицу Кулина Бана обухватајући
обје њене стране, а затим улази у улицу Пантелинску чијом
десном страном иде до границе к.о. Бијељина и насељених
мјеста Пучиле, Хасе и Бријесница и идућим том границом
ка сјеверу поново улази у улицу Светозара Ћоровића гдје
је и почео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата
и улице Данила Илића, Добровољачка, Јована Рашковића,
Јурија Гаргарина, Колубарска, Лукијана Мушицког, Марка
Миљанова, Метохијска, Ратка Перића, Сутјеска, Танаска
Рајића, Теодора Софренића, Трифка Грабежа, Угљевичка
које су унутар описаног подручја.
7. Мјесна заједница “Филип Вишњић” која
обухвата дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то:
лијеву страну улице Незнаних Јунака почев од моста на
каналу Дашница у тој улици затим лијеву страну Гаврила
Принципа, десном страном улице Николе Тесле улази у
улицу 27. Марта. Затим иде десном страном улице 27. Марта
до моста на каналу Дашница у наведеној улици, па низводно
каналом све до моста на каналу Дашница у улици Незнаних
Јунака гдје се и завршава опис границе ове мјесне заједнице,
а обухавата и улице Браће Суботић, Бранка Ћопића,
Данила Киша, Достојевског, Филипа Вишњића, Јерменска,
Крајишка, Милоша Црњанског, Нушићева, Рударска, Саве
Ковачевића, Симе Милутиновића Сарајлије, Видовданска,
Зорана Радмиловића које су унутар описаног подручја.
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8. Мјесна заједница “Богдановић” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа
улица 27. Марта и Српске Војске иде лијевом страном улице
27. Марта до њеног раскршћа са улицом Ћирила и Методија,
коју испушта, затим граница иде ка југу у улицу Стјепана
Томашевића, обухватајући њену десну страну, а затим се
пружа паралелно са улицом Војводе Петра Бојовића и
излази на раскршће ове улице и улице Ђуре Даничића.
Одакле граница иде у улицу Српске Војске па њеном
лијевом страном до раскршћа са улицом Потпоручника
Смајића, одакле обухвата обје стране улице Српске Војске
долази до раскршћа ове улице и улице 27. Марта одакле је
и започео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата
и улице Баје Станишића, Цара Душана, Ђуре Јакшића,
Грачаничка, Ивана Горана Ковачића, Јована Цвијића, Јована
Кронштанског, Кадињачка, Козарачка, Николе Пашића,
Савска које су унутар описаног подручја.
9. Мјесна заједница “Вук Караџић” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа
улице Српске Војске и Војводе Петра Бојовића иде десном
страном улице Српске Војске ка југу све до границе к.о.
Бијељина и к.о. Пучиле. Затим границом наведених к.о. иде
ка западу и улази у улицу Бранка Миљковића, обухватајући
обје њене стране, па обалом канала Дашнице улази у
улицу 27. Марта код моста у наведеној улици, затим иде
лијевом страном те улице до раскршћа са улицом Ћирила
и Методија. Од тог раскршћа граница се спушта ка улици
Стјепана Томашевића па идући њеном лијевом страном
улази у улицу Војводе Петра Бојовића и обухватајући
обје стране долази до раскршћа ове улице и улице Српске
Војске на мјесту одакле је и почео опис границе ове мјесне
заједнице, а обухвата и улице 8. Марта, Баје Пивљанина,
Богдана Зимоњића, Ћирила и Методија, Црвеног Крста,
Јакова Миловића, Лопарска, Луја Пастера, Милована
Глишића, Младе Босне, Старине Новака, Стефана Немање,
Васе Пелагића, Владике Гаврила које су унутар описаног
подручја.
10. Мјесна заједница “Галац” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа улица
Жртава фашистичког терора и Галац иде ка Милешевској
улици и обухвата обје њене стране, па се иза градског
стадиона граница спушта ка југоистоку, обухватајући улице
Хајдук Станкова и Краља Твртка све до границе између
к.о. Бијељина и к.о. Голо Брдо и Патковача затим границом
између наведених к.о. иде југозападу до улице Српске Војске
и иде њеном десном страном па улази у улицу Потпоручника
Смајића и обухватајући обје стране излази на улицу Галац.
Граница затим обухвата обје стране улица Галац и долази до
раскршћа ове улице и улице Жртава фашистичког терора
гдје се и завршава опис границе ове мјесне заједнице,
а обухвата и улице 24. Септембар, Балканска, Богдана
Жерајића, Дринска, Јована Скерлића, Лозничка, Николе
Спасојевића, Соколска, Светозара Милетића које су унутар
описаног подручја.
11. Мјесна заједница “Соколски дом” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа
улица Жртава фашистичког терора и Кнеза Милоша
обухвата лијеву страну улице Кнеза Милоша, па улази у
улицу Софке Николић, па обухватајући обје њене стране
граница се иза градског стадиона спушта ка југоистоку
наслањајући се на границу Мјесне заједнице „Галац“ све до
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границе између к.о.Бијељина и к.о. Голо Брдо, затим граница
иде ка сјевероистоку између наведених к.о. Попови и
Амајлије, потом граница иде улицом Кнез Иве од Семберије
према западу, улази у Карађорђеву улицу и њеном десном
страном улази у улицу Кнеза Милоша, одакле обухватајући
десну страну долази до раскршћа ове улице и улице Жртава
фашистичког терора гдје је и почео опис границе ове мјесне
заједнице, а обухвата и улице Десанке Максимовић, Мајке
Јевросиме, Паје Јовановића, Розе др Папо, Сергеја Јесењина,
Тиршова, Уроша Предића, Жичка које су унутар описаног
подручја.
12. Мјесна заједница “Лединци” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа
улица Војводе Степе и Меше Селимовића обухвата обје
стране улице Меше Селимовића и улази у улицу Српске
Добровољачке Гарде. Граница даље обухвата обје стране
наведене улице као и остале улице које се спајају са улицом
Српске Добровољачке Гарде. Граница даље иде према Новом
Селу, обухватајући и то насељено мјесто, а затим до границе
између к.о. Бијељина и к.о. Дворови, којом иде према к.о.
Батковић у правцу Мале Обарске, обухватајући и насељено
мјесто Гојсовац. Затим се граница спушта десном страном
улице Семберских Ратара ка Пољопривредној школи
излазећи на жељезничку пругу Бијељина - Шид иза објекта
наведене школе. Граница даље иде пругом иза објекта
„Житопромета“ и код Жељезничке станице улази у улицу
Димитрија Туцовића и њеном десном страном иде ка центру
града. Затим код улице Арсенија Чарнојевића повија према
истоку обухватајући улице Митра Трифуновића - Уче, 1.
Децембра и Цетињске, па се том замишљеном линијом
спушта до раскршћа улице Меше Селимовића и Војводе
Степе одакле је и почео опис границе ове мјесне заједнице,
а обухвата и улице Алексе Шантића, Арчибалда Рајса,
Бањанска, Балканска, Београдска, Боре Станковића, Браће
Југовић, Цара Лазара, Даворина Јенка, Хајдук Вељкова,
Херцеговачка, Хиландарска, Јосифа Маринковића, Книнска,
Комитска, Косовска, Краља Драгутина, Крфска, Лазе
Лазаревића, Марије Бурсаћ, Марка Краљевића, Михајла
Пупина, Московска, Недељка Чабриновића, Петроградска,
Петрове Горе, Пушкинова, Рачанска, Руђера Бошковића,
Саве Мркаља, Саве Шумановића, Скендера Куленовића,
Слободана Јовановића, Светозара Мијовића, Владимира
Гаћиновића, Војводе Путника, Вуковарска, Жртава Јадовног
које су унутар описаног подручја.
13. Мјесна заједница Ново Насеље која обухвата
подручје насељеног мјеста Ново Насеље и то: од раскршћа
улица Илије Гарашанина и Пантелинске чијом лијевом
страном иде до границе к.о. Хасе - Бријесница, узводно
уз канал Дашница обухватајући улице Мике Боснића,
Илије Гарашанина, Божидара Жугића, Славонску, Косте
Новаковића, Париске Комуне, Љубомира Ненадовића до
границе са к.о. Пучиле.
14. Мјесна заједица Амајлије која обухвата подручје
насељених мјеста Амајлије и Кованлук са сједиштем у
Амајлијама.
15. Мјесна заједница Бањица која обухвата
насељена мјеста Бањица и Кацевац са сједиштем у Бањици.
16. Мјесна заједница Балатун која обухвата
насељено мјесто Балатун са сједиштем у Балатуну.
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17. Мјесна заједница Батковић која обухвата
насељено мјесто Батковић са сједиштем у Батковићу.
18. Мјесна заједница Батар која обухвата насељено
мјесто Батар са сједиштем у Батру.
19. Мјесна заједница Бродац која обухвата
насељена мјеста Бродац Доњи и Бродац Горњи са сједиштем
у Броцу Горњем.
20. Мјесна заједница Бјелошевац која обухвата
насељено мјесто Бјелошевац са сједиштем у Бјелошевцу.
21. Мјесна заједница Бријесница која обухвата
насељено мјесто Бријесница са сједиштем у Бријесници.
22. Мјесна заједница Буковица Доња која обухвата
насељена мјеста Буковица Доња и Главичорак са сједиштем
у Буковици Доњој.
23. Мјесна заједница Буковица Горња која обухвата
насељено мјесто Буковица Горња са сједиштем у Буковици
Горњој.
24. Мјесна заједница Велика Обарска која обухвата
насељено мјесто Велика Обарска са сједиштем у Великој
Обарској.
25. Мјесна заједница Велино Село која обухвата
насељено мјесто Велино Село са сједиштем у Велином Селу.
26. Мјесна заједница Вршани која обухвата
насељено мјесто Вршани са сједиштем у Вршанима.
27. Мјесна заједница Главичице која обухвата
насељено мјесто Главичице са сједиштем у Главичицама.
28. Мјесна заједница Глоговац која обухвата
насељено мјесто Глоговац са сједиштем у Глоговцу.
29. Мјесна заједница Голо Брдо која обухвата
насељено мјесто Голо Брдо са сједиштем у Голом Брду.
30. Мјесна заједница Градац-Ступањ која обухвата
насељенo мјестo Градац - Ступањ са сједиштем у Грацу.
31. Мјесна заједница Даздарево која обухвата
насељено мјесто Даздарево са сједиштем у Дазадреву.
32. Мјесна заједница Драгаљевац Доњи која
обухвата насељено мјесто Драгаљевац Доњи са сједиштем у
Драгаљевцу Доњем.
33. Мјесна заједница Драгаљевац Средњи која
обухвата насељено мјесто Драгаљевац Средњи са сједиштем
у Драгаљевцу Средњем.
34. Мјесна заједница Драгаљевац Горњи која
обухвата насељено мјесто Драгаљевац Горњи са сједиштем
у Драгаљевцу Горњем.
35. Мјесна заједница Дворови која обухвата
насељена мјеста Дворови, Дијелови и Тријешница са
сједиштем у Дворовима.
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36. Мјесна заједница Загони која обухвата насељено
мјесто Загони са сједиштем у Загонима.

55. Мјесна заједница Пучиле која обухвата
насељено мјесто Пучиле са сједиштем у Пучилама.

37. Мјесна заједница Загони Доњи која обухвата
насељено мјесто Загони Доњи са сједиштем у Загонима
Доњим.

56. Мјесна заједница Пиперци која обухвата
насељено мјесто Пиперци са сједиштем у Пиперцима.

38. Мјесна заједница Јања која обухвата насељено
мјесто Јања са сједиштем у Јањи.

57. Мјесна заједница Попови која обухвата
насељено мјесто Попови и Слобомир са сједиштем у
Поповима.

39. Мјесна заједница Јоховац која обухвата
насељено мјесто Јоховац са сједиштем у Јоховцу.

58. Мјесна заједница Рухотина која обухвата
насељено мјесто Рухотина са сједиштем у Рухотини.

40. Мјесна заједница Којчиновац која обухвата
насељено мјесто Којчиновац са сједиштем у Којчиновцу.

59. Мјесна заједница Суво Поље која обухвата
насељено мјесто Суво Поље са сједиштем у Сувом Пољу.

41. Мјесна заједница Крива Бара која обухвата
насељено мјесто Крива Бара са сједиштем у Кривој Бари.

60. Мјесна заједница Трњаци која обухвата
насељено мјесто Трњаци са сједиштем у Трњацима.

42. Мјесна заједница Ковачићи која обухвата
насељено мјесто Ковачићи са сједиштем у Ковачићима.

61. Мјесна заједница Хасе која обухвата насељено
мјесто Хасе са сједиштем у Хасама.

43. Мјесна заједница Љељенча која обухвата
насељено мјесто Љељенча са сједиштем у Љељенчи.

62. Мјесна заједница Чађавица Доња која обухвата
насељено мјесто Чађавица Доња са сједиштем у Чађавици
Доњој.

44. Мјесна заједница Љесковац која обухвата
насељено мјесто Љесковац са сједиштем у Љесковцу.
45. Мјесна заједница Магнојевић Доњи која
обухвата насељено мјесто Магнојевић Доњи са сједиштем у
Магнојевићу Доњем.
46. Мјесна заједница Магнојевић Средњи која
обухвата насељено мјесто Магнојевић Средњи са сједиштем
у Магнојевићу Средњем.

63. Мјесна заједница Чађавица Средња која
обухвата насељено мјесто Чађавица Средња са сједиштем у
Чађавици Средњој.
64. Мјесна заједница Чађавица Горња која обухвата
насељено мјесто Чађавица Горња са сједиштем у Чађавици
Горњој.
65. Мјесна заједница Чардачине која обухвата
насељено мјесто Чардачине са сједиштем у Чардачинама.

47. Мјесна заједница Магнојевић Горњи која
обухвата насељено мјесто Магнојевић Горњи са сједиштем у
Магнојевићу Горњем.

66. Мјесна заједница Ченгић која обухвата
насељено мјесто Ченгић са сједиштем у Ченгићу.

48. Мјесна заједница Мала Обарска која обухвата
насељено мјесто Мала Обарска са сједиштем у Малој
Обарској.

67. Мјесна заједница Црњелово Горње која
обухвата насељено мјесто Црњелово Горње са сједиштем у
Црњелову Горњем.

49. Мјесна заједница Међаши која обухвата
насељено мјесто Међаши са сједиштем у Међашима.

68. Мјесна заједница Црњелово Доње која обухвата
насељено мјесто Црњелово Доње са сједиштем у Црњелову
Доњем.

50. Мјесна заједница Модран која обухвата
насељено мјесто Модран са сједиштем у Модрану.
51. Мјесна заједница Нови која обухвата насељено
мјесто Нови са сједиштем у Новом.
52. Мјесна заједница Обријеж која обухвата
насељено мјесто Обријеж са сједиштем у Обријежи.
53. Мјесна заједница Остојићево која обухвата
насељено мјесто Остојићево са сједиштем у Остојићеву.
54. Мјесна заједница Патковача која обухвата
насељена мјеста Патковача и Ћипировине са сједиштем у
Патковачи.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Савјети мјесних заједница у досадашњем саставу
настављају рад до избора односно конституисања
новоизабраних савјета, у складу са изборним прописима,
Статутом Града и овом Одлуком.
Члан 26.
У року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, Градоначелник ће донијети општи акт из члана 9.
став 2. ове Одлуке.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о мјесним заједницама на подручју општине

12. јул 2013.

Службени гласник Града Бијељина

Бијељина (“Службени гласник Општине Бијељина”, број:
8/06) и Одлука о образовању и утврђивању подручја мјесних
заједница (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
6/95 и 1/01).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-85/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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Члан 3.
Некретнине из члана 1. Одлуке укњижиће се у
катастарској евиденцији Републичке управе за геодетске
и имовинско-правне послове Републике Српске-Подручна
јединица Бијељина, у корист Града Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 4.
Град Бијељина је дужан користити, управљати и
располагати имовином из члана 1. Одлуке у складу са
Законом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 2. и члана 4. Закона о утврђивању
и преносу права располагања имовином на јединице
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 70/06), члана 30. ц став 1. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. став 2. тачка ј) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници
одржаној дана 10. јула 2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШТЕЊА СА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ “МЕША СЕЛИМОВИЋ“ ЈАЊА, ПОДРУЧНА
ШКОЛА ЧАРДАЧИНЕ-КОЈЧИНОВАЦ НА ГРАД
БИЈЕЉИНА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - К.Ч. БРОЈ
262/2, К.О. ЧАРДАЧИНЕ-КОЈЧИНОВАЦ
Члан 1.
Преноси се право кориштења са Основне школе
“Меша Селимовић“ Јања, Подручна школа ЧардачинеКојчиновац на Град Бијељина, на непокретностима
означеним као:
- К.ч. број 262/2 у нарави зграда образовања број
1 површине 229 м2, помоћна зграда број 2 у ванпривреди
површине 14 м2, помоћна зграда у ванпривреди број
3 површине 18 м2, пашњак 1. класе површине 1089
м2 и земљиште уз школску зграду површине 500 м2,
што укупно износи 1850 м2, уписане у Посједовном
листу број 840, к.о. Чардачине-Којчиновац на којој је
Основна школа “Меша Селимовић“ Јања, Подручна школа
Чардачине-Којчиновац уписана са правом коришћења са
дијелом 1/1.
Предметна парцела одговара грунтовној парцели
означеној као к.ч. број 79/1 зв. „Брдо“ у нарави школа са
двориштем површине 1850 м2, уписана у зк извадак број
207, к.о. Чардачине у ком је општина Бијељина уписана
са правом располагања својине са дијелом 1/1.
Предметна непокретност у нарави представља
објекте старе подручне школе са двориштем која није у
функцији основне васпитно-образовне дјелатности јер је
за ове потребе изграђен нови објекат.
Члан 2
Право кориштења на непокретностима из члана
1. ове Одлуке преноси се без накнаде.

Број: 01-022-91/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 38. став 2. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула
2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У
ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о утврђивању висине закупнине за
пословне просторе у власништву општине Бијељина
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 37/08, 8/09,
5/10) и („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/13), у
члану 3а. послије тачке 6. додаје се нова тачка која гласи:
‘’За пословне просторије-објекте који се налазе
у свим насељеним мјестима Града Бијељина, а у којима се
обавља регистрована дјелатност - производна, утврђује се
закупнина са ПДВ-ом у мјесечном износу од ………………
………………….......................................................... 0,30 КМ /м2.
Износ из претходног става ће представљати
почетну цијену у поступку јавног надметања (лицитације)
за давање на коришћење наведених пословних просторијаобјеката.’’
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-86/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. алинеја
11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38.
став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина
на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула 2013. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.Ч. БРОЈ 3054/2 К.О. БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.ч. број 3054/2, по култури двориште стамбенопословне површине 30 м2, уписаној у листу непокретности
број 388 к.о. Бијељина 2, у којем су на парцелама означеним
као к.ч. број 3054/1, по култури стамбено-пословна
зграда површине 77 м2 и двориште стамбено-пословне
зграде површине 137 м2, и к.ч. број 3054/2, по култури
двориште стамбено-пословне зграде површине 30 м2, као
сукорисници уписани Бишановић (Мује) Велида са дијелом
220/244 и Шушевски (Витомира) Милан са дијелом 24/244,
а што одговара некретнинама уписаним у з.к. уложак број
376 к.о. Бијељина 2, у којем је у Б власничком листу уписано
трајно право кориштења у корист Бишановић (Мује) Велиде
са дијелом 220/244 и трајно право кориштења у корист
Шушевски (Витомира) Милана са дијелом 24/244.
Шушевски (Витомира) Милан изјавио је да
предметна к.ч. 3054/2 припада Бишановић (Мује) Велиди, те
да није заинтересован за куповину исте.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду од 100,00
КМ/м2, односно за укупну купопродајну цијену од 3.000,00
КМ за површину од 30 м2, према процјени ЈП ‘’Дирекција
за изградњу и развој града’’ Бијељина, број: И-483/13 од
02.07.2012. године.
Члан 3.
Трошкове обраде Уговора сноси Град Бијељина.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи Уговор о купопродаји непокретности из члана 1.
ове Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 5.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке
код РГУ Подручна јединица Бијељина уписаће се Град
Бијељина као корисник на предметној површини, а у
Земљишнокњижној канцеларији извршиће се промјена
уписа трајног права коришћења у корист Града Бијељина.

12. јул 2013.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-87/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09,
58/09 и 95/11), члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана
38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула 2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.Ч. БР. 1319/182 И К.Ч. БР.
1319/183, К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини
Града Бијељина, означене као:
- к.ч. број 1319/182 зв. „Бандеруша“ у нарави њива
1. класе површине 10.620 м2,
- к.ч. број 1319/183 зв. „Бандеруша“ у нарави
њива 1. класе површине 3.049 м2, обје уписане у Лист
непокретности број 2756, к.о. Бијељина Село у ком је Град
Бијељина уписан као корисник са дијелом 1/1 и зк. уложак
број 2476, к.о. Бијељина Село у ком је Град Бијељина
уписана са својином са дијелом 1/1.
Према Измјени Регулационог плана „Кнез Иво
од Семберије“ („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 11/12) на парцелама к.ч. број: 1319/182 и 1319/183
предвиђена је изградња спортских терена и пратећих
објеката уз спортске терене.
Кроз
предметне
парцеле постављен
је
дистрибутивни водоводни цјевовод пречника 300 мм , те
се потенцијални купац обавезује да омогући приступ
истом ради одржавања и евентуалне интервенције.
Евентуално измјештање цјевовода условљено градњом
спортских објеката на предметним парцелама пада на
терет купца.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1.
ове Одлуке према налазу ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ Бијељина број: И-484/13 од 02.07.2013. године за:
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- к.ч. број 1319/182 износи 15,00 КМ/м2, што за
површину од 10.620 м2 износи 159.300,00 КМ
- к.ч. број 1319/183 износи 15,00КМ/м2, што за
површину од 3.049 м2 износи 45.735,00 КМ
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене
непокретности, који износ се уплаћује на јединствен рачун
трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије
почетка лицитационог поступка о чему ће Комисији
поднијети доказ о извршеној уплати.
Члан 4.
Продајну цијену наведених непокретности учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед
купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 13/12)
Оглас за продају непокретности из члана 1. Одлуке
објавиће се у локалном листу ‘’Семберске новине’’, на
огласној табли Административне службе Града Бијељина и
веб сајту Града Бијељина.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о продаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде Уговора о купопродаји као и
трошкове књижења у јавним евиденцијама непокретности
сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-88/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 48а. Закона о пољопривредним
задругама („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08, 106/09 и 78/11), члана 3. Правилника о условима и
начину давања у закуп непокретности пољопривредним
задругама („Службени гласник Републике Српске“, број:
123/10 и 57/12) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13),
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Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној
дана 10. јула 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗАДРУГАМА И ДРУГИМ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА РЕГИСТРОВАНИМ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин
давања у закуп непокретности који су у својини Града
Бијељина пољопривредним задругама и другим правним
лицима регистрованим за обављање дјелатности из области
пољопривреде (у даљем тексту другим правним лицима).
Члан 2.
Непокретности дају се у закуп пољопривредним
задругама и другим правним лицима на коришћење путем
јавног огласа, прибављањем писаних понуда.
Члан 3.
Предмет закупа су следеће непокретности које чине
блок парцелу укупне површине 406347 m² (40,6347 хектара)
и уписане су у Псједовни лист број 43/1 К.О. Драгаљевац
Горњи и то:
к.ч. број 1/2
к.ч. број 3
к.ч. број 5
к.ч. број 6
к.ч. број 7/1
к.ч. број 7/2
к.ч. број 11
к.ч. број 12
к.ч. број 14
к.ч. број 15
к.ч. број 23
к.ч. број 24
к.ч. број 110
к.ч. број 123
к.ч. број 124/1
к.ч. број 124/2
к.ч. број 125
к.ч. број 127
к.ч. број 131
к.ч. број 132
к.ч. број 133
к.ч. број 134
к.ч. број 135
к.ч. број 136
к.ч. број 137
к.ч. број 138
к.ч. број 139
к.ч. број 140
к.ч. број 142/1
к.ч. број 142/2
к.ч. број 142/3
к.ч. број 143
к.ч. број 144
к.ч. број 145
к.ч. број 147

њива 5. класе
ливада 2. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 6. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
ливада 2. класе
ливада 2. класе
ливада 2. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
ливада 2. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
ливада 2. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
ливада 2. класе
њива 5. класе
њива 5. класе

8596 m²
26048 m²
3559 m²
17595 m²
14586 m²
8340 m²
13392 m²
9459 m²
9408 m²
15484 m²
25219 m²
11203 m²
9826 m²
12648 m²
4768 m²
6015 m²
14008 m²
13605 m²
8709 m²
4838 m²
6886 m²
12988 m²
8684 m²
10168 m²
11326 m²
9313 m²
9565 m²
7992 m²
12184 m²
13037 m²
8295 m²
8042 m²
16159 m²
8955 m²
7390 m²
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к.ч. број 148
к.ч. број 149
к.ч. број 151

Службени гласник Града Бијељина
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе

8004 m²
4526 m²
5527 m²

Члан 4.
Непокретности наведене у члану 3. су обрасле
дрвећем, шибљем и растињем, те је исте неопходно привести
намјени.
Члан 5.
Временски период давања у закуп непокретности
из члана 1. ове Одлуке износи 20 година, стим да је
закупопримац првих 10 година ослобођен плаћања
закупнине.
Члан 6.
Минимална почетна цијена за закуп непокретности
из члана 3. износи: 1.621.08 КМ.
Члан 7.
Бодовни критериј за пословни план пољопривредне
задруге и других правни лица утврђује се на сљедећи начин:
- за пољопривредне задруге и друга правна лица који
у пословном плану обухватају запошљавање, производњу,
прераду и продају пољопривредних производа 10 бодова,
- за пољопривредне задруге, друга правна лица
који у пословном плану обухватају производњу и продају
пољопривредних производа 5 бодова.
Члан 8.
Критеријуми за бодовање понуђача утврђени
су Правилником о условима и начину давања у закуп
непокретности пољопривредним задругама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 123/10 и 57/12).
Члан 9.
Поступак додјеле у закуп наведених непокретности
спровешће Комисија за давање у закуп непокретности.
Члан 10.
Општи услови које мора испуњавати задруга и
друга правна лица да би учествовала у поступку додјеле
непокретности су:
- да јој је сједиште на територији Републике Српске,
- да су организована у складу са Законом и
- да су уписани у регистар пољопривредних
газдинстава.
У поступку додјеле непокретности не могу
учествовати задруге и друга правна лица:
а) које не обављају регистровану дјелатности дуже
од једне године и
б) који су у предстечајном и у стечајном поступку.
Члан 11.
Приликом закључења уговора о закупу приоритет
има задруга која је била ранији корисник непокретности,
а ако није заинтересована таква задруга, приоритет имају
остале задруге у односу на друга правна лица.
Члан 12.
Коначну Одлуку о давању у закуп непокретности
најповољнијем понуђачу, уз претходно добијену сагласност
Министарства доноси Скупштина Града Бијељина.

12. јул 2013.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-89/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 8. Правилника о условима и начину
давања у закуп непокретности пољопривредним задругама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 123/10 и
57/12) и члана 38. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ЗАДРУГАМА НА КОРИШТЕЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком именује се Комисија за давање
у закуп непокретности пољопривредним задругама и
другим правним лицима на кориштење непокретности
које чине блок парцелу укупне површине 406347 m²
(40,6347 хектара) и уписане су у Посједовни лист број
43/1 К.О. Драгаљевац Горњи и то:
к.ч. број 1/2
к.ч. број 3
к.ч. број 5
к.ч. број 6
к.ч. број 7/1
к.ч. број 7/2
к.ч. број 11
к.ч. број 12
к.ч. број 14
к.ч. број 15
к.ч. број 23
к.ч. број 24
к.ч. број 110
к.ч. број 123
к.ч. број 124/1
к.ч. број 124/2
к.ч. број 125
к.ч. број 127
к.ч. број 131
к.ч. број 132
к.ч. број 133
к.ч. број 134
к.ч. број 135
к.ч. број 136
к.ч. број 137

њива 5. класе
ливада 2. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 6. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
ливада 2. класе
ливада 2. класе
ливада 2. класе
њива 5. класе
њива 5. класе
ливада 2. класе
њива 5. класе

8596 m²
26048 m²
3559 m²
17595 m²
14586 m²
8340 m²
13392 m²
9459 m²
9408 m²
15484 m²
25219 m²
11203 m²
9826 m²
12648 m²
4768 m²
6015 m²
14008 m²
13605 m²
8709 m²
4838 m²
6886 m²
12988 m²
8684 m²
10168 m²
11326 m²

12. јул 2013.
к.ч. број 138
к.ч. број 139
к.ч. број 140
к.ч. број 142/1
к.ч. број 142/2
к.ч. број 142/3
к.ч. број 143
к.ч. број 144
к.ч. број 145
к.ч. број 147
к.ч. број 148
к.ч. број 149
к.ч. број 151

Службени гласник Града Бијељина
њива 5. класе
9313 m²
ливада 2. класе 9565 m²
њива 5. класе
7992 m²
њива 5. класе
12184 m²
њива 5. класе 13037 m²
њива 5. класе
8295 m²
њива 5. класе
8042 m²
ливада 2. класе 16159 m²
њива 5. класе
8955 m²
њива 5. класе
7390 m²
њива 5. класе
8004 m²
њива 5. класе
4526 m²
њива 5. класе
5527 m²

у сљедећем саставу:
1. Младен Трифковић, представник Града,
2. Милан Савић, представник Града,
3. Војин Петровић, представник Удружења
пољопривредних произвођача, односно грађана,
4. Јово Мишић, представник Задружног савеза
Републике Српске,
5. Милорад Козомара, представник Републичке
управе за геодетске и имовинско – правне послове,
Подручна јединица Бијељина Предсједника Комисије
бирају чланови Комисије из свог састава.
Члан 2.
Задатак Комисије је да:
а) разматра приспјеле понуде и утврђује да ли су
поднесене благовремено,
б) утврђује да ли су уз понуду достављени сви
тражени докази о испуњавању услова из јавног огласа,
в)
одбацује све неблаговремене и непотпуне
понуде,
г) у складу са критеријумима из јавног огласа,
утврђује која је понуда најповољнија,
д) подносиоцима понуда доставља ранг-листу са
најповољнијим понудама уз образложење и
ђ)
Скупштини Града поднесе извјештај о
спроведеној лицитацији.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-90/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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Бијељина“ број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој
10. сједници одржаној дана 10. јула 2013. године донијела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО
ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ И
ПРИКУПЉЕНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ
I
Овим Програм се усваја коришћење средстава
прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене
закупнине за пољопривредно земљиште у својини
Републике.
II
Расположива средства:
Планирају се прикупити следећа средства:
- од промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе
220.000,00 КМ
- од закупа пољопривреног земљишта у својини Реп
ублике
20.000,00 КМ
- Укупно планирана средства
240.000,00 КМ
III
План утрошка:
Средстава прикупљених по основу промјене
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште
у својини Републике, усмјерит ће се на следећи начин:
- Одржавање примарних, секундарних и дијела
терцијелних канала
210.000,00 КМ
- Инвестиционо одржавање дијела терцијелне
каналске мреже
30.000,00 КМ
- Укупно за одржавање каналске мреже
240.000,00 КМ
IV
Наведена средства су планирана на ставци Средства
за санацију и одржавање водотокова и водопривредних
објеката.
V
Средства ће се у једнаким мјесечним траншама
дозначавати на рачун ЈП „ВОДЕ“ Бијељина, које ће на
основу проведених поступка јавне набавке и плана радова
иста реализовати.
VI
ЈП „ВОДЕ“ обавезно је квартално извјештавати
Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и
пољопривреду о утрошку средстава, а на крају године
сачинити детаљан узвјештај који ће доставити Скупштини
Града на усвајање као и наведеним одјељењима.
VII
Овај Програм ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 30. став 1. тачка 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2.
тачка г) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града

Број: 01-022-93/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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На основу члана 81. став 2. тачка (б) Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“,
број: 71/12) и члана 38. став 2. тачка г) и тачка и) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници
одржаној дана 10. јула 2013. године, донијела је
П Л А Н
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

12. јул 2013.

дана 10. јула 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈИП „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
1. ЉУБО ЉУБОЈЕВИЋ из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора ЈИП „Семберија
и Мајевица“ Бијељина, због окончања поступка јавне
конкуренције.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
Средства прикупљена по основу уплата привредних
друштава и других правних лица који имају сједиште и
обављају дјелатност на територији Града Бијељина која су
обрачуната и уплаћена у корист буџета Града Бијељина,
у складу са чланом 81. Закона о заштити од пожара
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12) користе
се за намјену утврђену овим Планом.
II
Расположива средства:
Планирају се прикупити следећа средства:
- обрачунате и уплаћене накнаде за реализацију
посебних мјера заштите од пожара у складу са чланом 81.
Закона о заштити од пожара.
- Укупно планирана средства
695.000,00 КМ
III
План утрошка:
Средстава прикупљена на основу обрачунате и
уплаћене накнаде у корист буџета Града Бијељина усмјерит
ће се на сљедећи начин:
- набавка комбинованог ватрогасног возила
(вода-пјена-прах
са
телескопском
платформом)
695.000,00 КМ
IV
Наведена средства су планирана од прихода
противпожарне заштите.

Број: 01-111-206/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 11. Одлуке о
утврђивању критеријума за избор, именовања и разрјешења
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број:15/13), Скупштина Града Бијељина на својој
10. сједници одржаној дана 10. јула 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
1. За директора ЈИП „Семберија и Мајевица“
Бијељина, именује се:
- ОЛИВЕРА СТЈЕПАНОВИЋ – из Бијељине

V
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-92/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12) и члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-207/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12) и члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13),

12. јул 2013.

Службени гласник Града Бијељина

Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној
дана 10. јула 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
СКУД „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. МИЛАН РАДИЋ из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора СКУД „Семберија“
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-208/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној
дана 10. јула 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора Професионалне ватрогасне јединице Бијељина:
1) Раде Сименуновић
2) Здравко Станишић
3) Томислав Давидовић
4) Славиша Јовановић
5) Мирољуб Јовановић
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 11. Одлуке о
утврђивању критеријума за избор, именовања и разрјешења
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 15/13), Скупштина Града Бијељина на својој
10. сједници одржаној дана 10. јула 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СКУД „СЕМБЕРИЈА“
БИЈЕЉИНА
1. За директора СКУД „Семберија“ Бијељина,
именује се:
- БРАНКА МАРКОВИЋ-САВЧИЋ – из Бијељине
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-209/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), члана 38. став 2. алинеја ав) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 9.
став 2. Одлуке о оснивању територијалне ватрогасне јединице

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-210/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 38. став 2. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), а у складу са Акционим
планом о енергетској одрживости општине Бијељина који
је усвојен Закључком Скупштине општине Бијељина број:
01-013-28-2/11 од 4.октобра 2011. године, Скупштина Града
Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ САВЈЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
За чланове Енергетског савјета Града Бијељина,
именују се:
1. Мићо Мићић, Градоначелник Града Бијељина,
2. Хусо Зечкановић, замјеник Градоначелника Града
Бијељина,
3. Драган Ђурђевић, предсједник Скупштине Града
Бијељина,
4. Цвијетин Симић, Административна служба Града
Бијељина,
5. Владо Симеуновић, Административна служба
Града Бијељина,
6. Драган Вујић, Административна служба Града
Бијељина,
7. Миленко Вићановић, начелник Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у
Административној служби Града Бијељина,
8. Игор Остојић, начелник Одјељења за просторно
уређење у Административној служби Града Бијељина,
9. Ацо Пантић, генерални секретар Савеза општина
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и градова Републике Српске,
10. Предраг Петричевић, в.д. директора ЈП
“Дирекција за развој и изградњу града“ доо Бијељина,
11. Радомир Марјановић, в.д. директора ЈП “ Градска
Топлана“ доо Бијељина,
12. Драган Илић, „Бијељина гас“ доо Бијељина,
13. Петар Гверо, Машински факултет Бања Лука,
14. Васо Новаковић, Институт „ИПИН“,
15. Босиљка Стојановић, АД „РиТЕ“ Угљевик,
16. Јован Василић, Удружење потрошача „Звоно“
Бијељина,
17. Марко Марковић, Удружење потрошача „Звоно“
Бијељина,
18. Снежана Јагодић Вујић, Удружење „Еко-пут“
Бијељина,
19. Александра Таушан , ЗЕДП „Електро Бијељина“
Бијељина,
20. Драган Перић, ЗЕДП „Електро Бијељина“
Бијељина,
21. Небојша Настасић, „Телекомуникације РС“ АД,
Извршна јединица Бијељина,
22. Амир Мусић, Техничка школа „Михајло Пупин“
Бијељина,
23. Далибор Јовановић, Средњошколски центар „Вук
Караџић“ Лопаре,
24. Ђоко Трифковић, ЗЕДП „Електро Бијељина“
Бијељина,
25. Младен Стајић, ЗЕДП „Електро Бијељина“
Бијељина.
Члан 2.
Задаци Савјета су :
- да учествује у изради појединачних акционих
планова, иницирању израде конкретних пројеката, изради
пројектних приједлога за провођење енергетске ефикасности,
обновљивих извора енергије и заштите животне средине,
- да предлаже нове мјере за унапређење процеса
имплементације „Акционог плана о енергетској одрживости
општине Бијељина“ и даје приједлоге за ревидирање
„Акционог плана о енергетској одрживости општине
Бијељина“,
- да прати техничке и друге прописе и стандарде који
се односе на унапређење енергетске ефикасности, обновљиве
изворе енергије и заштиту животне средине,
- да сарађује са финансијерима пројеката,
донаторима и међународним институцијама из области
енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и
заштите животне средине,
- да на годишњем нивоу врши праћење (мониторинг)
остваривања „Акционог плана о енергетској одрживости
општине Бијељина“, на основу дефинисаних пројектних и
програмских индикатора и плана имплементације,
- да у сарадњи са одјељењима и службама из чије
области су пројекти предлаже мјере у току спровођења
активности „Акционог плана о енергетској одрживости
општине Бијељина“ и врши његово вредновање,
- да разматра и друге приједлоге у циљу рационалнијег
и ефикаснијег кориштења енергије на подручју Града
Бијељина,
- да једном годишње извјештава Градоначелника и
Скупштину Града о својим активностима,
- да креира двогодишње извјештаје и даје их
на приједлог Градоначелнику, који се према Споразуму

12. јул 2013.

Градоначелника ЕУ достављају Европској комисији.
Члан 3.
Овo Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-211/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
16. став 1. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
ЈИП „Семберија и Мајевица“ Бијељина, именују се:
1) Слађана Лекић
2) Слађан Симић
3) Благоје Михајловић
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-212/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са чланом
51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13) и члана 36. став 1., а у вези са чланом 60.
Пословника Скупштине Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 13/13), а у складу са чланом 22. став 1.
Закона о омладинском организовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 98/04, 119/08 и 1/12) Скупштина
Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 10. јула
2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА
МЛАДЕ
1. У Рјешењу о избору Комисије за младе, број: 01111-74/12 (“Службени гласник Града Бијељина“, број: 20/12) у

12. јул 2013.

Службени гласник Града Бијељина

тачки 1. послије подтачке 5. додају се нове подтачке које гласе:
„6. Горан Солаковић
7. Ивана Крунић“
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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II
Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки у
2013. години, врши се за: Кабинет Градоначелника, Одјељење
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
Одјељење за друштвене дјелатности, Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту и Службу заједничких
послова. Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки
у 2013. години је саставни дио ове Одлуке.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-213/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана члана 72. Закона о локалној
самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 101/04 и 42/05), члана 14. Закона о Граду Бијељина
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 70/12),
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10 ) и члана 8. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У I
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ У 2013. ГОДИНИ
I
Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки у 2013. години.

III
Непосредни
руководиоци
организационих
јединица Административне службе Града Бијељина су
одговорни за благовремено реализовање измјена и допуна
Годишњег плана јавних набавки у 2013. години, у складу са
дјелокругом рада сваке организационе јединице.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-16/2013
Бијељина,
Датум: 04.07.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

12. јул 2013.

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ

I - ɂɁɆȳȿɇȿ ɂ ȾɈɉɍɇȿ
ȽɈȾɂɒȵȿȽ ɉɅȺɇȺ

ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ ɍ 2013. ȽɈȾɂɇɂ

1. ɄȺȻɂɇȿɌ ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412 700-1

ɇȿ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

ٰ

Ƚɨɪɞɚɧɚ Ʉɨʁɢʄ

ɋɥɚɜɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412 700-1

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
ɉɈɋȿȻɇɈȽ ȾɂȳȿɅȺ
ɌȾ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ - ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ȳɭɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

20.000,00

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ʉɚɛɢɧɟɬ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

ɍɫɥɭɝɚ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ʉɚɛɢɧɟɬ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

47.000,00

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɚ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

11.

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ - ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

10.

Ʉɨɧɫɭɥɬɚɧɬɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ʁɚɜɧɢɦ ɪɚɫɯɨɞɢɦɚ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɦɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɄȽɇ -10/13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɄȽɇ -11/13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɜɪɲɢʄɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2013. ɝɨɞɢɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ
ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013. ɝɨɞɢɧɭ ɚɥɢ ɫɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ( ɂɁɆȳȿɇȿ ɉɅȺɇȺ):

ȳɭɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

5. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ
ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

ɇȿ

Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɋɪɟɬɟɧ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
100.000,00
ɄɆ
Ȼɭʇɟɬ 2014.
100.000,00
ɄɆ
0005170
513100-30

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
50.000 KM
0005170
511100-37

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

200.000,00

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
ɉɈɋȿȻɇɈȽ ȾɂȳȿɅȺ
ɌȾ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ
ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚɥɧɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ
ɧɨɜɨɦ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ

50.000,00

ٰ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

11.

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ - ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

10.

ɂɡɪɚɞɚ ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɢ ɪɟɡɟɪɜɚɦɚ
ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɡɚ ɩɢʄɟ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ "Ƚɪɦɢʄ" ɢ
ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ "Ƚɪɦɢʄ"

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ - ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɋɄɉ-11/13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɋɄɉ-10/13

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɜɪɲɢʄɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2013.ɝɨɞɢɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ
ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ɚɥɢ ɫɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ( ɂɁɆȳȿɇȿ ɉɅȺɇȺ ) ɢ ɧɚɛɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ
ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ( ȾɈɉɍɇȿ ɉɅȺɇȺ):

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

140.000,00

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɋɄɉ-19/13
ɋɄɉ-20/13
ɋɄɉ-22/13

Ɋɚɞɨɜɢ

34.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ,
ɭɥɢɰɚ, ɩʁɟɲɚ.-ɛɢɰɢ.
ɫɬɚɡɚ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ( ɭ ɜɢɲɟ
ɰɢɤɥɭɫɚ ɫɚ ɜɢɲɟ ɥɨɬɨɜɚ)

ɋɄɉ-34(ɰ...,...ɥɨɬɨɜ)/13

Ɋɚɞɨɜɢ

35.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ
ɚɭɬɨɛɭɫɤɚ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ-35/13

Ɋɚɞɨɜɢ

Ɋɚɞɨɜɢ

1.040.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

420.000,00

50.000,00

20.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

880.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

10.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-17

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-17

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
511100-17

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

550.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇȿ

ȳɭɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɇȿ

40.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-17

ɇȿ

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2013
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-17

40.000,00

Ɋɚɞɨɜɢ

22.

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɧɨɜɢɯ ɩʁɟɲɚɱɤɢɯ
ɫɟɦɚɮɨɪɫɤɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
(ɭɥ. ɇɟɡɧɚɧɢɯ ʁɭɧɚɤɚ ɭ
ɡɨɧɢ Ɉɒ Ʉɧɟɡ ɂɜɨ ɨɞ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ)

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
10.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
140.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2015.
60.000,00
0005170
511100-17

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

20.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜʁɟɬɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦʁɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ȾȺ
50%
ɝɪɚɻɚɧ. ɭ ɧɨɜɰɭ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ

19.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɦʁɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
20.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
400.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2015.
100.000,00
0005170
511100-17

ȾȺ
50%
ɝɪɚɻɚɧ. ɭ ɧɨɜɰɭ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ

18.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɨɫɤɢɯ
ɦʁɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇȿ

ȾȺ 30% ɝɪɚɻɚɧɢ ɡɚ ɢɡɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɞ
655.000,00

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩʁɟɲɚɱɤɢɯ
ɫɬɚɡɚ, ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɢ ɩɥɚɬɨɚ
ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɝɪɨɛʂɭ

ɋɄɉ-12/13

16.

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɉ-13/13

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɥɚɡɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ ɦɨɫɬɨɜɚ
ɡɚ ɧɨɜɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ɝɪɨɛʂɟ

15.

ɇȿ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɉ-14/13

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ

14.

ɇȿ

40.000,00

ɋɄɉ-15/13

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɢ
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ

13.

Број 16 - Страна 19

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɋɄɉ-18/13

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɛɢɥɧɢɯ ɢ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɝɪɚɞɚ ɧɚ
ɧɨɜɨɦ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ

12.

Службени гласник Града Бијељина

ɋɄɉ-16/13

12. јул 2013.

ȳɭɥ 2013
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ٰ

ٰ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-02

ɇȿ

20.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
8.000,00 ɄɆ
Ȼɭʇɟɬ 2014.
12.000,00
ɄɆ
0005170
511100-34

ɇȿ

40.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
412800-5

ȾȺ 50% ɝɪɚɻɚɧɢ

ɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȺ
Ƚɟɨɞɟɬɫɤɨ ɦʁɟɪɟʃɟ ɢ
ɫɧɢɦɚʃɟ ɬɨɤɨɦ
2013/2014 ɝɨɞɢɧɟ

46.

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

47.

ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ
ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɢ
ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɢ ɧɚɦʁɟɧɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ ɛɚɡɟ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ ɧɚɩɥɚɬɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɬɪɟʄɭ ɢ
ɱɟɬɜɪɬɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɭ
ɡɨɧɭ

45.

15.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
412800-4

ɇȿ

48.

49.

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ
ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Ⱦɪɚɝɢɲɚ
ɦɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

ɉɈɄɊȿɇɍɌȺ

Ɇɢɥɟɧɚ
Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ

ɉɈɄɊȿɇɍɌȺ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ȳɭɥ 2013
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɪɚɝɚɧɚ
ȴɭɛɨʁɟɜɢʄ

ȳɭɥ 2013
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

40.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɍɫɥɭɝɟ

ٰ

ɋɄɉ-ɧ-46/13

ɉɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ, ɬɪɝɨɜɚ ɢ
ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɉɈɄɊȿɇɍɌȺ

ȳɭɥ 2013
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɄɉ-47/13

ɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȺ
44.

Ɍɨɦɢɰɚ
ɫɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇȿ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-34

ɉɈɄɊȿɇɍɌȺ

ȳɭɥ 2013
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɄɉ-48/13

43.

Ɇɢɥɟɧɚ
Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ

ȳɭɥ 2013
ɝɨɞɢɧɟ

ɭɫɥɭɝɟ

ɋɄɉ-ɧ-.../13

ɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȺ
ɂɡɦʁɟɲɬɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɟ ɇɇ
ɦɪɟɠɟ ɭ ɡɨɧɢ ɤɪɭɠɧɟ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɭ ɰɟɧɬɪɭ
ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɦʁɟɫɬɚ
ȼ.Ɉɛɚɪɫɤɚ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013.ɝɨɞɢɧɢ !

ɋɄɉ-ɞɫ-.../13

42.

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

ɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȺ
ɂɡɪɚɞɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ
ɩɨɞɥɨɝɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɮɚɡɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ
ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ
ɜɨɞɚ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɈɊɂɈ 11/ȼȺ/08

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
511100- 2

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

13.000,00

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
412800-6

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-34

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

ɇȿ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
511100-14

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

20.000,00

130.000,00

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

350.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

550.000,00

12. јул 2013.

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɂɌ

ɋɄɉ - 36
(ɰ....ɥɬɨɜɚ)/13

Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɞɢʁɟɥɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɭ ɞɭɠɢɧɢ
ɞɨ 700 ɦ, ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ
ɡɨɧɚ 3.

ɋɄɉ – 37
(ɰ....ɥɬɨɜɚ)/13

38.

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɄɉ - 38
(ɰ....ɥɬɨɜɚ)/13

ɍɪɟɻɟʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɧɚɤɧɚɞɚ

ɋɄɉ-ɧ-42/13

37.

Ɋɚɞɨɜɢ

ɋɄɉ-ɧ-43/13

36.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɧɚɤɧɚɞɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ

Службени гласник Града Бијељина

ɋɄɉ-ɧ-45/13
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ٰ

ٰ

12. јул 2013.
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ɈȾɍɋɌȺɇȺɄ
ɈȾ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ
ɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏ ȽɈȾɂɒȵȿɆ ɉɅȺɇɈɆ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ ɁȺ 2013. ȽɈȾɂɇɍ

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ ɢɡ
ɉɥɚɧɚ
ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ
2013.
ɝɨɞɢɧɭ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

9.

Ȼɨʁɟʃɟ ɫɬɭɛɨɜɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ, ɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯ ɤɥɭɩɚ,
ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɫɬɭɛɢʄɚ, ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɛɟɬɨɧɫɤɢɯ ɢ
ɥɢɦɟɧɢɯ ɤɚɧɬɢ ɡɚ ɫɢɬɧɨ ɫɦɟʄɟ

17.

ɂɡɪɚɞɚ ɩɥɚɧɚ ɭɥɢɰɚ ɝɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ
ɦʁɟɫɬɚ ȳɚʃɚ ɢ Ⱦɜɨɪɨɜɢ

39.

ɉɪɨɫɢʁɟɰɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ ɞɨ ɧɢɜɨɚ
ɲʂɭɧɱɚʃɚ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɞɨ 1500 ɦ, Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ
"Ʉɧɟɡ ɂɜɨ ɨɞ ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ"

ɋɄɉ-39
(ɰ..ɥɬɨɜɚ)/13

40.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ,
Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ "Ʉɧɟɡ ɂɜɨ ɨɞ ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ"

ɋɄɉ-40
(ɰ..ɥɬɨɜɚ)
/13

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɨɞɭɫɬɚʁɟ ɨɞ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɤɨʁɟ
ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ, ɤɚɤɨ ɫɥɢʁɟɞɢ:

ɋɄɉ-17/13

ɋɄɉ-9/13

ɒɢɮɪɚ ȳɇ
ɭ
Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ
ɧɚɛɚɜɤɢ
ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ɨɞ 31.
ʁɚɧɭɚɪɚ 2013.ɝɨɞɢɧɟ

7. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇȿ ȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ٰ

Ɋɚɞɨɜɢ

59.000,00

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

15.000,00

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
511100-3

ɇȿ

ɇȿ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ ɉɈɋȿȻɇɈȽ
ȾɂȳȿɅȺ
ɌȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ
Ȼɭʇɟɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
511100-3

ɇȿ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ - ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ
ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɚɜɢɰɚ
Ɋɚɞɢʄ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ɋɥɚɜɢɰɚ
Ɋɚɞɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɢɛɢɧɚ ɩɨɪɟɞ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɎɄ Ƚɨɪɢɰɚ ɭ ɉɭɱɢɥɚɦɚ

47.000,00

Ȼɭʇɟɬ
2013.
31.500,00
ɄɆ
511100 -1
ɢ
15.500,00
511100-3

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ɋɥɚɜɢɰɚ
Ɋɚɞɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

14.

Ɋɚɞɨɜɢ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɮɭɞɛɚɥɫɤɨɦ
ɫɬɚɞɢɨɧɭ ɭ ȳɚʃɢ ɢ ɨɫɜʁɟɬʂɟʃɟ
ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢ ɛɢɧɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

13.

ȾȾ-12/13

ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɜɚʃɫɤɨɝ ɦɨɤɪɨɝ ɱɜɨɪɚ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨʁ
ɲɤɨɥɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɇɚɫɟʂɭ ȳɚʃɚ,
ɢɡɪɚɞɚ ɮɚɫɚɞɟ ɧɚ ɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɢ ɎɄ
„Ɇɢɥɨɲ Ɉɛɢɥɢʄ“ ȳɚʃɚ ɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɦɨɤɪɨɝ ɱɜɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɲɤɨɥɟ ɭ ɏɚɫɚɦɚ

ȾȾ-13/13

12.

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȾȾ-14/13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɜɪɲɢʄɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2013. ɝɨɞɢɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ
ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ( ȾɈɉɍɇȺ ɉɅȺɇȺ ) :

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

16.

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ
ɞɨ 10%

ȾȾ-ɞɫ-.../13

15.

ȾȾ-ɧ-.../13

ٰ
ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013.ɝɨɞɢɧɢ !
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9. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȻɈɊȺɑɄɈ-ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍ ɂ ɐɂȼɂɅɇɍ ɁȺɒɌɂɌɍ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

6.800,00 ɄɆ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

11.000,00 ɄɆ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇȿ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

ȳɭɧ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɚ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !

Ɋɚɱɭɧ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɧɚɦʁɟɧɚɞɨɧɚɰɢʁɟ

Ɋɚɱɭɧ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɧɚɦʁɟɧɚɞɨɧɚɰɢʁɟ

ȻɂɁ ɢ
ȳɇɂɇ

ɋɥɚɜɢɲɚ
ɋɚɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɋɨɛɚ

Ɋɚɱɭɧ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɧɚɦʁɟɧɚɞɨɧɚɰɢʁɟ

ɇȿ

ɉɈɄɊȿɇɍɌȺ

ɇȿ

ȻɂɁ ɢ
ȳɇɂɇ

ɋɥɚɜɢɲɚ
ɋɚɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

10.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɪɨɛɚ

Ɋɚɱɭɧ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɧɚɦʁɟɧɚɞɨɧɚɰɢʁɟ

ɉɈɄɊȿɇɍɌȺ

ɇȿ

ȻɂɁ ɢ
ȳɇɂɇ

ɋɥɚɜɢɲɚ
ɋɚɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɋȺ ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

10.000,00 ɄɆ

ɪɚɞɨɜɢ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ȻɂɁ ɢ
ȳɇɂɇ

ɋɥɚɜɢɲɚ
ɋɚɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

9.

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

8.

Ɉɛɢʂɟɠɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɞɨɧ
ɞɚɧɚ ɍɧɢɰɟɮ-ɚ ɉɪɨʁɟɤɚɬ
„ɋɦɚʃɟʃɟ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɞʁɟɰɟ“

ɇȿ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

7.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɨɛɚ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɭɦʁɟɬɧɢɱɤɢɯ, ɥɢɬɟɪɚɪɧɢɯ,
ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ,
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɢɡɥɨɠɛɟ-ɉɪɨʁɟɤɚɬ
„ɋɦɚʃɟʃɟ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ
ɞʁɟɰɟ“

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ȳɇ

ȻɂɁ-ɧ-05/13

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ ٰ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɈȾɍɋɌȺɇȺɄ
ɈȾ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ
ɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏ ȽɈȾɂɒȵȿɆ ɉɅȺɇɈɆ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ ɁȺ 2013. ȽɈȾɂɇɍ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ
ɭ
Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ
ɧɚɛɚɜɤɢ
ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ɨɞ 31.
ʁɚɧɭɚɪɚ 2013.ɝɨɞɢɧɟ

2.

Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ
ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɩɨɝɢɧɭɥɢɯ ɛɨɪɚɰɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ, ȳɚʃɚ ɢ ɉɟɬ ʁɟɡɟɪɚ

3.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɬɪɢ ɤɨɦɩɥɟɬɚ ɪɨɧɢɥɚɱɤɟ ɨɩɪɟɦɟ ɫɚ
ɩɨɞɜɨɞɧɨɦ ɤɚɦɟɪɨɦ

ȻɂɁ-03/13

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ ɢɡ
ɉɥɚɧɚ
ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ
2013.
ɝɨɞɢɧɭ

ȻɂɁ-02/13

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɛɨɪɚɱɤɨ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɭ ɢ ɰɢɜɢɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞɭɫɬɚʁɟ ɨɞ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥɟ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ, ɤɚɤɨ ɫɥɢʁɟɞɢ:

4.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɰɢɜɢɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ

ȻɂɁ-04/13

6.

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ȻɂɁ-ɧ-06/13

ɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȺ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɨɛɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:
„ɋɦɚʃɟʃɟ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ
ɞʁɟɰɟ“-ɮɚɡɚ 2

9.500,00 ɄɆ

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ȻɂɁ-07/13

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɨɝɢɧɭɥɢɦ ɛɨɪɰɢɦɚɭ
Ɍɭɡɥɚɧɫɤɨʁ ɤɨɥɨɧɢ

Ɋɨɤ ɡɚ
ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ

ȻɂɁ-08/13

ɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȺ
5.

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȻɂɁ-ɧ-.../13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȻɂɁ-ɞɫ-.../13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɜɪɲɢʄɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2013.ɝɨɞɢɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ
ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ɚɥɢ ɫɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ( ɂɁɆȳȿɇȿ ɉɅȺɇȺ ) ɢ ɧɚɛɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ
2013.ɝɨɞɢɧɭ ( ȾɈɉɍɇȿ ɉɅȺɇȺ):

ٰ
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11. ɋɅɍɀȻȺ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

141.000,00

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɢ
ɉɪɟɞɪɚɝ
ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ

ɍɫɥɭɝɟ

14.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 200

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɍɫɥɭɝɟ

66.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 200

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɍɫɥɭɝɚ

16.000,00 ɄɆ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 500

ɇȿ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 200
ɋȺ2 ɢ
XXXXXX 5
Ɋɚɱɭɧɢ ɜɚɧ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɩɨɬɪɩɲʃɟ
ɢ
0005120
412 200

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɇȿ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

176.000,00

ɇȿ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ Ɉ
ɇȺȻȺȼɐɂ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɢ
ɉɪɟɞɪɚɝ
ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 200
ɋȺ1
ɢ
0005120
412 200
ɋȺ1

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ȻȿɁ ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ Ɉ ɇȺȻȺȼɐɂ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ȻȿɁ ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ Ɉ ɇȺȻȺȼɐɂ

ɇȿ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ Ɉ
ɇȺȻȺȼɐɂ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ ɉɈɋȿȻɇɈȽ ȾɂȳȿɅȺ
ɌȾ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 700-2

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ȳɇ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ Ɉ
ɇȺȻȺȼɐɂ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇȿ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ
ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

18.

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɭɠɚʃɟ ɩɨɲɬɚɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɬɨɤɨɦ 2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ - ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

5.

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

4.

ɍɫɥɭɝɟ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ȺɋȽ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

40.000,00

ɋɁɉ-02 /13

3.

ɉɪɭɠɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ
ɡɚ ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɆɁ
ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ
ɡɚ ȳɇ

ɋɁɉ-03 /13

2.

ɍɫɥɭɝɟ ɢɫɩɨɪɭɤɟ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ
ɩɨɬɨɲɚɱɤɭ ʁɟɞɢɧɢɰɭ
ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɆɁ
ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɟ ɬɨɤɨɦ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ɋɁɉ-04 /13

1.

ɍɫɥɭɝɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɬɟɞɟɪɚ, ɨɝɥɚɫɚ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ
ɥɢɫɬɭ Ȼɢɏ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɋɁɉ-05 /13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɋɁɉ-18 /13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɋɁɉ-01 /13

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɜɪɲɢʄɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2013.ɝɨɞɢɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ
ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ɚɥɢ ɫɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ( ɂɁɆȳȿɇȿ ɉɅȺɇȺ ) ɢ ɧɚɛɚɜɤɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ
2013.ɝɨɞɢɧɭ ( ȾɈɉɍɇȿ ɉɅȺɇȺ):

ٰ

ٰ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

23.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

22.

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɇɚɛɚɜɤɚ Ƚɂɋ ɫɨɮɬɜɟɪɚ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɁɉ-19 /13

21.

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ ɢ
ɀɟʂɤɚ
Ʉɨɪɚɥɢʁɚ

ɋɁɉ-20 /13

ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɚ ɫɧɢɦɚʃɚ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɨɛɚ

ɋɁɉ-21 /13

20.

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ ɢ
Ɉɛɪɟɧ
ɛɨɠɢʄ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ɋɨɛɚ

ɋɁɉ-ɧ-.../13

19.

ɍɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɝɪɢʁɚʃɚ ɢ ɯɥɚɻɟʃɚ
ɩɭɬɟɦ ɬɨɩɥɨɬɧɢɯ ɩɭɦɩɢ
„ɜɨɞɚ-ɜɨɞɚ“ ɭ ɡɝɪɚɞɢ
ɨɞʁɟʂɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɭɪɟɻɟʃɟ ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

12. јул 2013.

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

Службени гласник Града Бијељина

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɋɁɉ-ɞɫ-.../13
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ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !

70.000,00 ɄɆ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
0005240
511 200

ɇȿ

25.000,00 ɄɆ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
511 300

ɇȿ

18.000,00 ɄɆ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
511 300

ɇȿ

ٰ

ɈȾɍɋɌȺɇȺɄ
ɈȾ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ
ɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏ ȽɈȾɂɒȵȿɆ ɉɅȺɇɈɆ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ ɁȺ 2013. ȽɈȾɂɇɍ
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɞɭɫɬɚʁɟ ɨɞ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ
ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ, ɤɚɤɨ ɫɥɢʁɟɞɢ:

8.

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɋɤɟɧɢɪɚʃɟ ɞɢʁɟɥɚ ɚɪɯɢɜɟ ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ
ɭ
Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ
ɧɚɛɚɜɤɢ
ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ɨɞ 31.
ʁɚɧɭɚɪɚ 2013.ɝɨɞɢɧɟ
ɋɁɉ-08 /13

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ ɢɡ
ɉɥɚɧɚ
ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ
2013.
ɝɨɞɢɧɭ

ٰ

12. јул 2013.

Службени гласник Града Бијељина
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 и
42/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09
и 60/10) и члана 12. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 13/11), Градоначелник доноси:

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 и
42/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09
и 60/10) и члана 12. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 13/11), Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-48/13

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-34-п4/12

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-48/13

I
Приступа се поновној јавној набавци радова под
шифром: СКП-34-п4/12

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Утврђивање новосаграђених и порушених објеката,
утврђивање спратности и намјене коришћења објеката
за потребе ажурирања базе података информационог
система за наплату комуналне накнаде за трећу и четврту
грађевинску зону

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка сљедећих радова:
Реконструкција челичне конструкције старог моста
и пренос – транспорт и уградња истога на нову локацију (по
пројекту)

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 15.000,00 КМ. Средства су
обезбијеђена из буџета Града за 2013. годину са буџетске
ставке: ‘’Уговорене услуге – финансирање комуналне
потрошње’’, економски код:412 800; потрошачка јединица:
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са објављивање обавјештења о набавци.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
закључивања Уговора до краја 2013 године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-122/13
Бијељина,
Датум, 8. јул 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 250.000,00 КМ. Средства
су обезбијеђена из буџета за 2013. годину, и то средства у
износу од 130.000,00 КМ са буџетске ставке: ‘’Изградња
инфраструкутре
–
путна
инфраструктура-кредит,
економски код: 511 100 и средства у износу од 120.000,00 КМ
са буџетске ставке ‘’Инфраструктура из водопривредних
накнада по програму’’ економски код: 511 100, потрошачка
јединица: 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију је 90 календарских
дана од дана увођења у посао, а најкасније до 31.12.2013.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-120/13
Бијељина,
Датум, 27. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12),
члана 72. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 13. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), Градоначелник доноси:
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-32 (4 Лот-а)-п1/13
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга под
шифром: СКП-32 (4 Лот-а)-п1/13
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Кошење – уређење путних појаса и кошење амброзије на
подручју Града Бијељина:
Лот 1 – Кошење – уређење путних појаса и кошење
амброзије на подручју Града Бијељина – источни дио
Лот 2 - Кошење – уређење путних појаса и кошење
амброзије на подручју Града Бијељина – сјеверни дио
Лот 3 - Кошење – уређење путних појаса и кошење
амброзије на подручју Града Бијељина – западни дио
Лот 4 – Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
87.700,00 КМ (Лот 1 – 14.500,00 КМ, Лот 2 –22.400,00 КМ,
Лот 3 – 20.800,00 КМ и Лот 4 – 30.000,00 КМ).
Средства су обезбијеђена из буџета града за 2013.
годину и то за Лот 1, Лот 2, Лот 3 и Лот 4 средства у износу
од 72.700,00 КМ са буџетске ставке: ‘’Средства за одржавање
и заштиту локалних и некатегорисаних путева – зимска
служба и комунална инфраструктура – економски код 412
800; потрошачка јединица 0005170 и за Лот 4 дио средства
у износу од 15.000,00 КМ са буџетске ставке: ‘’Извршење
Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције
– економски код 412 900 потрошачка јединица 0005220.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем отовореног
поступка.
V
Рок за реализацију предметних услуга за све Лотове је од дана закључивања уговора до 31.12.2013.године,
а појединачне услуге ће се извршити у року који ће бити
дефинисан писменим налогом, а најкасније до 30 дана од
дана добијања налога наручиоца услуга.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

12. јул 2013.

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-121/13
Бијељина,
Датум, 4. јул 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/12), члана 38. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и
60/10) и члана 39. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Слжбени гласник Општине Бијељина“,
број: 13/11), Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
КГН-07-п1/13
I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
отвореног поступка , а која се односи на набавку услуга:
„Ангажовање превозника за студијска путовања у Гисинг/
Аустрија”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО„Контакт турс“
2. ДОО „Hapy travel“ Бијељина
II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ, јер
је број примљених прихватљивих понуда мањи од три и не
обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан уговор.
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-104/13
Бијељина,
Датум, 5. јул 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

12. јул 2013.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. Закона о лаокалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и
13/11), Градоначелник доноси:
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-07(2 лота)-лот 2-п1/13
I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
отвореног поступка ,а која се односи на набавку услуга
: „Осигурање и регистрација службених аутомобила
Административне службе Града Бијељина ‘’, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. АД „Крајина осигурање“ Бања Лука
2. АД „ „Нешковић осигурање“Бијељина
3. ДД „Сарајево осигурање“ Сарајево,Филијала
Бања Лука
4. АД „Uniqa osiguranje“Сарајево
5. АД „Дунав осигурање“ Бања Лука,Филијала
Бијељина
6. АД „Бобар осигурање“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде АД”Крајина осигурање”Бања Лука и АД”Uniqa
osiguranje“ Сарајево нису испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:
- Понуђач АД”Крајина осигурање није испунио
услове предвиђене тачком 6.1.тендерске документације
из разлога што је доставио уплатнице-доказ о плаћеној
прекршајној казни, а број предмета наведеног на уплатници
не слаже се са бројем предмета/увјерења суда.Понуђач није
уредно попунио Анекс 3 тендерске документације јер је
вршио исправке понуде(понуда је брисана коректурним
лаком), а исправке нису овјерене.
- Понуђач АД”Uniqa osiguranje“ Сарајево није
испунио услове предвиђене тендерском документацијом из
разлога што је у Анексу 3, табела А,Напомена 3 предвиђено
да се понуђачи морају придржавати прописане цијене, а
понуђач је заокружио износ техничког прегледа са 19,83 КМ
на 20,00 КМ и дао гратис зелени картон.
Понуде ДД ”Сарајево осигурање“Сарајево, Филијала
Бања Лука, АД “Дунав осигурање“ Бања Лука,Филијала
Бијељина, АД „Нешковић осигурање“Бијељина и АД
„Бобар осигурање“ Бијељина у потпуности су испуниле
услове тражене према тендерској документацији, те је на
основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање,
1. ДД“Сарајево осигурање“Сарајево,Филијала Бања
11.465,95 КМ
2. АД“Бобар осигурање“Бијељина
11.525,58 КМ
3. АД“Дунав осигурање“ Бања Лука, Филијала
Бијељина
12.034,58 КМ
4. АД“Нешковић осигурање“ Бијељина 12.359,79 КМ
Лука
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и оцјењено да је најповољнији понуђач
ДД“Сарајево
осигурање“Сарајево,Филијала
Бања Лука, са понуђеном цијеном у бруто износу од:
11.465,95 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-98/13
Бијељина,
Датум, 3. јул 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и
13/11), Градоначелник доноси:
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-08-п2/13
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на јавну набавку услуга: Кошење и грабање Градског
парка,на основу члана 51. Закона о професионалној
рехабилитацији , оспособљавању и запошљавању
инвалида(„Службени гласник РС“ број:37/12 позван је
понуђач:
ДОО„ Патриот“ Бијељина
II
Након разматрања достављене понуде, установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,те је
након извршених преговора прихваћена понуда:
ДОО„ Патриот“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 109.814,49 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “Службеном гласнику града Бијељина”.

12. јул 2013.

1. Д.О.О. ‘’ЛИВ – С’’, Високо
217.035,00 КМ
2. Д.О.О. ‘’ЕУРОМОДУС’’ Лакташи
217.854,00 КМ
3. Д.О.О. ‘’МИПЕКС АУТО РС, Бања Лука
283.491,00 КМ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
и оцијењено је да је најповољнији понуђач:
Број: 02-404-114/13
Бијељина,
Датум, 25. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник доноси:
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-74-п1/11
I
На основу Рјешења Канцеларије за Разматрање жалби
Сарајево,којим је усвојена жалба понуђача ДОО“МИПЕКС
АУТО РС“ Бања Лука у поступку јавне набавке : ‘’Набавка
теретног моторног возила за прикупљање отпада – капацитет
9 тона’’, у поновном поступку размотрене су понуде понуђача:
- Д.О.О. ‘’МИПЕКС АУТО РС, Бања Лука
- Д.О.О. ‘’ЕУРОМОДУС’’ Лакташи
- Д.О.О. ‘’ЛИВ – С’’, Високо
II
Поступајући по Рјешењу Канцеларије за разматрање
жалби Сарајево број: УП-2-01-07.1-565-8/13 од 29.04.2013.
године, извршено је поново вредновање понуда које
испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом.
III
Након разматрања достављених понуда, а у складу
са упутама Канцеларије за разматрање жалби утврђено је да
су све три понуде квалификоване тј.да су сва три понуђача
доставила сву потребну документацију прописану Анексом
3 тендерске документације,те да је валидност потврђена
достављањем тражених појашњења.У конкретном случају,
није дошло до измјене понуде неког од понуђача,него је
потврђено да су испуњени услови везани за техничке
карактеристике возила из Анекса 3, што су својим потписом
потврдили приликом достављања понуда, јер је Анексом
3 тендерске документације тражено да понуђач својим
потписом и печатом гарантују да понуђено теретно моторно
возило испуњава све тражене техничке спецификације које
су биле саставни дио Обрасца за цијену понуде.
На основу критеријума дефинисаног као најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде извршено је
вредновање понуда које испуњавају услове и утврђена
следећа ранг листа:

Д.О.О. ‘’ЛИВ – С’’, Високо са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 217.035,00 КМ
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-83/12
Бијељина,
Датум, 17. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и
13/11), Градоначелник доноси:
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-23/13
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку радова:“Набавка и уградња
инсталација за потребе планираног семафора на раскрсници
улица Мајевичка-Димитрије Туцовића-Кнегиње Милице
(приликом извођења радова на канализацији)’’, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „К-Инел“ Источно Сарајево
2. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој
3. ДОО „Спарк“ Хасе, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде ДОО“К-Инел“ Источно Сарајево и ДОО“Спарк
“Хасе, Бијељина нису испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:
- Понуда ДОО“К-Инел“ Исочно Сарајево није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом из
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разлога што понуђач није доставио фотокопије употребних
дозвола, фотокопију Увјерења о положеном испиту за
руковаоца грађевинским машинама и Увјерења о положеном
стручном испиту за 1 КВ радника електро струке.
- Понуда ДОО“Спарк “Хасе, Бијељина није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што понуђач није доставио фотокопију Увјерења
о положеном испиту за руковаоца грађевинским машинама,
Увјерења о положеном стручном испиту за 1 КВ радника
електро струке, доказе у виду овјерених фотокопија
саобраћајних дозвола или употребних дозвола којим се
доказује посједовање минимум расположиве механизације
и доказ о посједовању минимума специфичног искуства.
Понуда
ДОО“Телефонија
Видаковић“
Добој испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена
понуда
ДОО“Телефонија Видаковић“Добој, са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 9.990,63 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина.”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-105/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и
13/11), Градоначелник доноси:
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-24( 4 лота)-лот 4-п1/13
I
У поступку јавне набавке путем
отвореног
поступка , а која се односи на набавку услуга “Одржавање
– пошљунчавање градских макадамских улица’’, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Бук промет“ Бијељина
2. АД„ Бијељина пут“ Бијељина
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II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском
документацијом.
На основу Записника Градоначелника о
неприхватању препоруке комисије број: 02-404-109/13
од 05.07.2013.године, на основу наведеног критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено
је вредновање
1. АД“Бијељина пут“ Бијељина
2. ДОО „Бук промет“Бијељина

39.399,75 КМ
39.709,80 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
АД“Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од :39.399,75 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-109/13
Бијељина,
Датум, 10. јул 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13) и члана 19. Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
удружењима грађана на подручју општине Бијељина
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 8/05, 5/09 и
3/119), Градоначелник Града Бијељина, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава
из буџета Града Бијељина намијењених за финансирање
пројеката удружења особа са инвалидитетом у 2013. години,
а на основу расписаног јавног огласа.
Члан 2.
Средства планирана у буџету Града Бијељина за ове
намјене, расподјељују се у складу са чланом 10. и чланом
17. тачка 4. Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава удружењима грађана на подручју
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 8/05, 5/09 и 3/11).
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Члан 3.
Сходно члану 4. тачка 2. Одлуке о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава удружењима
грађана на подручју општине Бијељина, средства у износу
од 16.500,00 КМ се распоређују удружењима грађана особа
са инвалидитетом за реализацију пројеката, и то:
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

ɇɚɡɢɜ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɇɚɡɢɜ ɩɪɨʁɟɤɬɚ

1.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɪɟɝɢʁɟ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ'

2

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
ɞɢɫɬɪɨɮɢɱɚɪɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ ɨɛɨʂɟɥɢɯ ɨɞ
ɤɚɪɰɢɧɨɦɚ ɞɨʁɤɟ ''Ƚɟɚ''''
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
ɚɦɩɭɬɢɪɚɰɚ

''ɉɭɬ ɭɫɜɢʁɟɬ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯ ɡɚ ɞʁɟɰɭ
ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɫɥɭɯɚ ɢ
ɝɨɜɨɪɚ-ɞʁɟɱɢʁɚ ɢɝɪɚɨɧɢɰɚ''
''ɉɨɫɥɟɞʃɚ ɧɚɞɚ''

3
4.

5.
6.
7.

ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ
''Ⱥɪɬɚ''
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɫɥɢʁɟɩɢɯ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɦɟɧɬɚɥɧɨ
ɡɚɨɫɬɚɥɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ''ɇɚɞɚ''

ɂɡɧɫ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ
ɄɆ
3.000,00

2.600,00

''ȼɨɥɢɬɢ ɠɢɜɨɬ ɫɚ ɰ 50''

2.500,00

''ɉɫɨɯɨ-ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɚɦɩɭɬɢɪɚɰɚ ɭ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɬɨɤɨɜɟ''
''Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɦɨ ɛɨʂɢ''

2.200,00

''Ɉɛɭɤɚ ɫɥɢʁɟɩɢɯ ɢ
ɫɥɚɛɨɜɢɞɧɢɯ ɧɚ
ɛɪɚʁɟɜɨɦ ɩɢɫɦɭ''
''Ɉɫɬɜɚɪɢ ɫɜɨʁɚ ɩɪɚɜɚ''

2.000,00

2.200,00

2.000,00

ɍɄɍɉɇɈ:16.500,00 ɄɆ

Члан 4.
На основу ове Одлуке, а у складу са чланом 21.
Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава удружењима грађана на подручју општине
Бијељина, закључиће се појединачни уговори са горе
наведеним удружењима грађана, којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.
Члан 5.
Удружења грађана којима су додјељена средства
за пројекте дужна су да поднесу Комисији извјештај о
реализацији пројекта са финансијским извјештајем 30 дана
по реализацији пројекта.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-435-9/13
Бијељина,
Датум, 24. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОД ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАД БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава
из буџета Града Бијељина намијењених за финансирање
пројеката удружења грађана од интереса за Град Бијељина у
2013. години, а на основу расписаног јавног огласа.
Члан 2.
Средства планирана у буџету Града Бијељина за ове
намјене, расподјељују се у складу са чланом 10. и чланом
17. тачка 4. Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава удружењима грађана на подручју
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 8/05, 5/09 и 3/11).
Члан 3.
Сходно члану 4. тачка 2. Одлуке о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава удружењима
грађана на подручју општине Бијељина, средства у износу
од 31.000,00 КМ се распоређују удружењима грађана од
интереса за Град Бијељина за реализацију пројеката, и то:
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

ɇɚɡɢɜ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

1.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ''Ɉɬɚɯɚɪɢɧ''

2

ȿɤɨ ɩɨɤɪɟɬ ɡɚ ɫɥɢɜ Ⱦɪɢɧɟ

3
4.

ɋɬɪɭɱɧɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
''ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭ Ɋɋ''
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɠɟɧɚ ''Ʌɚɪɚ''

5.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ''Ɂɜɨɧɨ''

6.
7.

Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɝɟɪɨɧɬɨɥɨɝɚ
ȿɤɨɥɨɲɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ''ȿɤɨ-ɉɭɬ''

8.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ Ɋɨɦɤɢʃɚ

9.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɭ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɢɫɬɢ
''Ɉɤɫɢɝɟɧ''

10.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ''Ⱦʁɟɱɢʁɚ ɪɚɞɨɫɬ''
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ''ɋɚɪɚʁɟɜɫɤɨ
ɩɨʂɟ''

11.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13) и члана 19. Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
удружењима грађана на подручју општине Бијељина
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 8/05, 5/09,
3/119), Градоначелник Града Бијељина, доноси

12. јул 2013.

ɇɚɡɢɜ ɩɪɨʁɟɤɬɚ

ɂɡɧɫ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ
ɄɆ
4.000,00

''ȳɚɱɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ
ɩɨɬɢɰɚʃɟ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɤɨɞ
ɪɨɦɫɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ''
''Ɉɰʁɟɧɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
4.000,00
ɫɬɚʃɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ,ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ
ɡɚɯɜɚʄɟɧɢɦ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɦ
ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
''ɉɪɨɞɭɠɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɡɚ
3.500,00
ɞʁɟɰɭ ɫɚ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɭ
ɭɱɟʃɭ ɩɭɬɟɦ ɦɚɩɚ ɭɦɚ''
''ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɦɨʄɢ
3.500,00
ɠɪɬɜɚɦɚ ɧɚɫɢʂɚ ɭ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɤɪɨɡ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɝɪɭɩɧɟ
ɩɫɢɯɨ-ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɡɚ ɠɟɧɟ ɫɚ
ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ ɧɚɫɢʂɚ''
''ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɨ 3.000,00
ɦʁɟɪɚɦɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭ''
''Ⱦɨɛɚɪ ɞɚɧ, ɤɚɤɨ ɫɬɟ?''
3.000,00
''ɋɟɥɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɟ
2.500,00
ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚ''
''Ȼɨʂɟ ɫɭɬɪɚ ɡɚ
2.500,00
Ɋɨɦɤɢʃɟ''
''ɉɨɞɪɲɤɚ ɦɥɚɞɢɦ
2.000,00`
ɩɨɜɪɚɬɧɢɰɢɦɚ ɭ
ɨɞɪɠɢɜɨɦ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɢ
ɨɩɫɬɚɧɤɭ''
''Ȼɭɞɢ ɯɪɚɧɢɬɟʂ''
2.000,00
''ȿɬɧɨ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɡɚ
ɨɛɭɤɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ''

1.000,00

ɍɄɍɉɇɈ: 31.000 ɄɆ

На основу члана 10. Одлуке о стипендирању и
награђивању ученика и студената („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 14/06) и чланова 35. став 1. и 2. и 36.
Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање
студената и ученика, финансирање научноистраживачког
рада и награђивање ученика и наставника („Службени

12. јул 2013.

Службени гласник Града Бијељина

гласник општине Бијељина“, број: 21/06, 27/07 и 22/09),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У НАСТАВНОЈ
2012/2013. ГОДИНИ
I
У наставној 2012/2013. години из буџета
Града Бијељина финансираће се израда следећих
научностраживачких радова:
1. „Правни аспекти продаје на даљину путем
интернета “, докторска теза Милице Драгичевић, мастер
правника из Бијељина,
2. „Пројектовање организационе структуре јавне
управе у општини Бијељина“, магистарски рад Сандре
Марковић, дипломираног економисте из Бијељине и
3. „Економска оправданост увођења ПДВ-а у
пореску структуру БиХ“, магистарски рад Биљане Станивук,
дипломираног економисте из Бијељине
II
Израда научноистраживачког рада из тачке I овог
Рјешења под редним бројем 1. финансираће се једнократним
новчаним износом од 2.000,00 КМ, а под редним бројевима
2. и 3. једнократним новчаним износима од по1.500,00 КМ.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-8/13
Бијељина,
Датум, 25. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 57. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), Градоначелник Града
Бијељина донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
НЕПОКРЕТНОСТИ
I
Именује се Комисија за идентификацију
непокретности које су са задруга пренешене на општину/
град (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Младен Трифковић, предсједник;
Милан Савић, члан;
Милорад Козомара, члан;
Драган Перић, члан;
Дражен Ђукић, члан.
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II
Задатак Комисије је да, на основу документације
коју је имовинско-правна служба доставила Одјељењу за
привреду и пољопривреду, изврши на терену идентификацију
и обиљежавање (околчавање) непокретности пренешених
са задруга на општину/град, као и стање непокретности
(запуштено, не користи се, користи се, од стране кога се
користи итд.).
По завршетку наведене идентификације неопходно
је да иста Комисија, у сарадњи са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, изврши
идентификацију и обиљежавање пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, које ће бити предмет закупа.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-476-1/13
Бијељина,
Датум, 1. јул 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Административне службе Града
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу
рјешења број 02/3-372-29/13 од 21.06.2013. године, извршило
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број : 35 упис пререгистрације Заједнице етажних
власника „Цара Лазара бб први улаз“ Улица: Цара Лазара бб
први улаз Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједнице етажних власника
„Цара Лазара бб први улаз“ Улица: Цара Лазара бб први улаз
Бијељина. Регистарски лист број: 35.
Оснивачи: 5 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмиљивање и пословање сосптвеним
некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
у правном промету иступа самостално у оквиру своје
дјелатности, а за обавезе одговра цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Петровић Љуба, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Напомена: накнада од 16,00 КМ наплаћена
приликом подношења захтјева.
Број: 02/3-372-29/13
Бијељина,
Датум, 21. јун 2013. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Вићановић Миленко, с.р.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

1

18. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ САВЈЕТА ГРАДА
15
БИЈЕЉИНА

2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У БИЈЕЉИНИ

1

19. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА И
16
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
„СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР-ФУДБАЛСКИ ТЕРЕНИ
СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА” НА ЛОКАЦИЈИ МЗ “ВЕЉКО
ЛУКИЋ” У БИЈЕЉИНИ
4. ОДЛУКА О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
5. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШТЕЊА СА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ “МЕША СЕЛИМОВИЋ“ ЈАЊА, ПОДРУЧНА ШКОЛА
ЧАРДАЧИНЕ-КОЈЧИНОВАЦ НА ГРАД БИЈЕЉИНА НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА - К.Ч. БРОЈ 262/2, К.О. ЧАРДАЧИНЕКОЈЧИНОВАЦ
6. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ВЛАСНИШТВУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
7. ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.Ч. БРОЈ 3054/2 К.О. БИЈЕЉИНА 2
8. ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.Ч. БР. 1319/182 И К.Ч. БР. 1319/183,
К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО

20. РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА
16
МЛАДЕ
2
3

9
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
17
ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2013. ГОДИНИ

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
25
УСЛУГА ШИФРА: СКП- 48/13

3.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ
25
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-34-п4/12

4.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
26
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-32 (4 Лот-а)-п1/13

5.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26
УСЛУГА КГН-07-п1/13

6.

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-07(2 лота)-лот 2-п1/13 27

7.

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
27
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-08- п2/13

10

10

9. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ЗАДРУГАМА
И
ДРУГИМ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА РЕГИСТРОВАНИМ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

11

8.

10. ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗАДРУГАМА НА
КОРИШТЕЊЕ

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
28
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-н- 74-п1/11

12

9.

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
28
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП- 23/13

13

10. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП- 24(4 лота)-лот 4-п1/13 29

11. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ
ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
У
НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ
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ПРИКУПЉЕНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ
КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИХ
12. ПЛАН
ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ
СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

14

13. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
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11. ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
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ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
12. ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 30
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14. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА
И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

14

13. РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У НАСТАВНОЈ 31
2012/2013. ГОДИНИ

15. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА СКУД „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

15

14. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ
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